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Indledning

Københavns Borgerrepræsentation godkendte Cirkulær
København – Ressource- og Affaldsplan 2024 i december
2018 med tre målsætninger:
•
•
•

70 % af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaf
fald indsamles til genanvendelse
59.000 tons CO2-reduktion
3-dobling af genbrug

Forventningen - på baggrund af midtvejsevalueringen
af Cirkulær København – er, at genbruget øges fra 2.000
tons i 2018 til 7,145 tons i 2024 svarende til en tredobling.
Dette tillæg indeholder tre indsatser som kan øge genbruget med yderligere 860 tons. Sammen med de igangværende indsatser i Cirkulær København vil det firdoble
genbruget 2018 til 2024.
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Indsatser tema 03

Indsatser tema 03

Tema 03
Flere bytte- og genbrugsmuligheder
3.5 GENBRUGSSPOTTERE PÅ ALLE
GENBRUGSSTATIONER

3.6 ETABLERING AF TO NYE NÆRGENBRUGS
STATIONER

3.7 UDVIDET ÅBNINGSTID PÅ ALLE NÆRGENBRUGS
STATIONER

Udfordring
En del af det affald, der bliver afleveret på genbrugsstationerne, er egnet til genbrug. Mange borgere er måske ikke
bevidste om den potentielle værdi af genstandene, og
mange kender måske ikke mulighederne for genbrug. Det
betyder, at mange værdifulde genstande mistes i stedet
for at få et forlænget liv.

Udfordring
Nærgenbrugsstationerne tilbyder flere forskellige fraktioner og har større kapacitet, end københavnerne har
adgang til derhjemme. Nærgenbrugsstationerne tilbyder samtidig information om genanvendelse og genbrugsmuligheder. Der er desuden mulighed for at lave
værksteder og andre aktiviteter, som fremmer cirkulær
økonomi. I en del byområder findes der i dag ikke en nærgenbrugsstation.

Udfordring
I dag har nærgenbrugsstationerne begrænsede åbningsdage og åbningstider. Det betyder, at borgerne risikerer
at gå forgæves til en nærgenbrugsstation og fx ikke kan
få adgang til bytteordningerne. En undersøgelse fra 2019
viser, at borgerne er forvirrede over åbningstiderne.

Løsning
Der ansættes - baseret på erfaringer fra forsøg med en
genbrugsspotter på Bispeengen - fire genbrugsspottere
til kommunens øvrige genbrugsstationer. Genbrugsspotterne skal hjælpe og vejlede brugerne, og de skal være
med til at udvikle og forbedre rammerne for øget genbrug på genbrugsstationerne.
Effekt
Genbrugsspotterne kan hjælpe borgerne med at aflevere
affald til genbrug i stedet for genanvendelse på genbrugsstationerne.
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Løsning
Inden for planperioden etableres yderligere to nærgenbrugsstationer ud over de allerede planlagte tre nærgenbrugsstationer.
Effekt
Indsatsen bidrager til at øge genanvendelsen ved at
tilbyde muligheden for at sortere større mængder. Først
og fremmest vil nærgenbrugsstationerne øge genbruget
ved at tilbyde borgerne - primært i lokalområdet - nye
byttemuligheder. Nærgenbrugsstationer kan være et
lokalt samlingspunkt for aktiviteter omkring cirkulær
økonomi.

Løsning
Indsatsen sikrer, at alle nærgenbrugsstationer i kommunen har samme åbningstider (kl. 12-18) og er åbne alle
ugens 7 dage.
Effekt
Øget åbningstid giver bedre service - især på weekenddage. Ensartede åbningstidspunkter er lettere at huske og
forstå. Øget åbning af nærgenbrugsstationerne bidrager
til øget genbrug og kan samtidig sikre bedre kildesortering af affald.
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