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Plastic Change’s høringssvar til Københavns 
Kommunes Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024 

Tak til Københavns Kommune for jeres engagement og tiltag for at styrke en cirkulær 
ressourceøkonomi og ambitionen om at få plast ud af forbrændingen.  

Vi anbefaler: 

● Et større fokus på reduktion som mål i sig selv og flere initiativer til at reducere 
mængden af affald og især plastik. 

● Indsatser ala Freiburg Cup, Refill Bristol  eller schweiziske Recircle, hvor kommunen har 
spillet en aktiv rolle i at supportere en infrastruktur for genbrugskopper, vandposter 
eller take-away bokse, der reducerer mængden af nogle af de hyppigste engangsplast 
emballager.   

● Langsigtet planlægning, der arbejder systematisk og metodisk med at forebygge 
affaldsdannelse. Zero Waste modellen er både et middel og et mål til at udarbejde 
målrettede strategier med konkrete tiltag. Se masterplan for beslutningstagere og 
cases fra andre byer i Europa:  Ljubljana, Besancon, Capannonri og Contarina.  

● At kommunen holder det langsigtede fokus på reduktion og ikke fokuserer på dyre, 
affaldsafhængige end of pipe løsninger som waste to energy, pyrolyse og biogas. 

● En opfølgning på resultaterne fra kommunens deltagelse i plastic zero projektet 
(2012-2014) støttet af EU Life midler.  Hvordan er erfaringerne konkret videreført i 
kommunes 2024 plan?  

Vi bakker især op om og er meget positive for at samarbejde med Kommunen om: 

● Indsats 1.2 DATA SOM MOTIVATOR og ideen om ”Du har sorteret xx kg plast og derved 
sparet xx kg CO2”, som motivation er god. Vi oplever at forbrugeren helt generelt 
efterspørger guidelines om hvordan plastaffaldet sorteres korrekt og information om 
hvad der sker med plasten efter kildesorteringen.  

1 af 2 

https://zerowasteeurope.eu/2018/09/meet-the-freiburgcup-paving-the-way-for-zero-waste-coffee-to-go/
https://refill.org.uk/
https://zerowasteeurope.eu/2018/07/recircle-who-said-that-take-away-food-cannot-be-zero-waste/
https://zerowastecities.eu/masterplan/
https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana-2/
https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-of-besancon/
https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-1-the-story-of-capannori/
https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-4-the-story-of-contarina/
https://zerowastecities.eu/masterplan/


● Indsats 2.7 FORBEREDE ORDNING FOR GENANVENDELSE AF BLEER – HERUNDER 
FORSØG MED KOMMUNALE INSTITUTIONER. 

● Hele TEMA 3 FLERE BYTTE OG GENBRUGSMULIGHEDER mhp. at reducere mængden af 
affald.  

● Indsats 4.4 HØJNE KVALITETEN OG VÆRDIEN AF PLASTEN. Vi deltager meget gerne med 
vores erfaringer fra Forum for Cirkulær Plastemballage, dogmeregler for 
plastemballager udviklet i Rethink Plastic konsortiet samt med vores erfaringer fra 
samarbejde med detail.  

● Indsats 5.2 BØRN OG UNGES LÆRING samt deltagelse i affaldsforebyggelse og 
affaldshåndtering.  

● Indsats 5.5 UDVIKLING AF KONCEPT FOR SORTERING I BYENS AFFALDSKURVE. 

● Indsats 6.3. RENERE GENANVENDELSE AF RESSOURCER I BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 
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http://www.rethinkplastic.dk/

