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Disposition

Klimaplan for en grøn affaldssektor og 
cirkulær økonomi

– Forbrændingskapacitet – ”dødslisten”
– 10 fraktioner
– Producentansvar 
– Nye mål
– Cirkulær økonomi

Hjemtagning



Klimaplan for en grøn 
affaldssektor og cirkulær økonomi

Visionerne med aftalen er:
• Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030
• Udsortering af 80 procent dansk plast fra 

forbrændingen i 2030
• Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, 

mindre spild og mere genbrug



Forbrændingskapacitet

”Dødslisten”



10 fraktioner hos alle husstande

Status Gladsaxe
Indført
Rest, plast, metal, (mad)
Frivillige
Papir, glas, pap
Ordninger mangler
Kartoner, tekstiler, farligt 
affald



10 fraktioner - hvordan?

Ensartede løsninger i 
Vestforbrænding

Tidsfrister
Juni 2021
- mulig dispensation 
udgangen af 2022

Vigtigt med gode 
løsninger og god 
implementering



Producentansvar

Forhandlinger 2021

Kommunerne 
ansvarlige for 
mængde og 
kvalitet



Kommende Mål for Affald

Ny måde at beregne genanvendelse på

Skærpede mål fra EU målene gælder for
husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder

2025 - 55 %
2030 - 60 %
2035 - 65 %

inkl. haveaffald - målt som reel genanvendelse



Status og i Gladsaxestrategien
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Cirkulær Økonomi



3 af 7 Klima VIP projekter
KKR hovedstaden

• Cirkulære Indkøb
• Håndtering af madspild og bioaffald
• Fælles plan for plastaffald



Hjemtagning – opgave fra MIU

November 2017 – annullering 
af udbud på grund af 
manglende konkurrence.

Opgave
Undersøge mulighed for at 
hjemtage hele eller dele af 
affaldsindsamlingen – til 
udløb af kontrakt september 
2024.



En hjemtagning bliver ikke dyrere    
Beregninger viser:  

• En marginal besparelse på en hjemtagelse af ordningerne   

• Synergigevinst ved at løse hele opgaven 



Den nuværende situation
God service til borgerne udfordret især på storskrald, genanvendeligt affald 
og haveaffald

driftsstabilitet, dispensationer i køretidspunkter, etc.

Kontraktstyringen kræver store ressourcer 
ekstraordinært i 2019 – opgaver skubbet/vikarer 
store bodskrav, svært samarbejde   

De politiske ambitioner på området er udfordret 
CO2 reduktion, genanvendelsesmål, arbejdsmiljø 


