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Grøn2030 – strategisk indsatsoverblik
1 På vej mod affaldsfrie hospitaler (affaldsressourcer)
Formål
Indsatserne på affaldsområdet har til formål at realisere den del af Affaldsressourceplan 2025 og Region
Hovedstadens handlingsplan for FN’s verdensmål, der omfatter håndtering af affald fra regionens hospitaler, virksomheder og koncentrer. Det sker ved at sikre en ensartet tilgang til affaldshåndtering på Region Hovedstadens matrikler, og derigennem øge andelen af affald, som sendes til genbrug eller genanvendelse, så mål om en genanvendelsesandel på 50% kan indfris i 2030.
Derudover skal indsatserne bidrage til at understøtte indsats for affaldsforebyggelse, der primært men
ikke kun er forankret i Koncernindkøb, så Region Hovedstadens ressourceforbrug mindskes og mål om
(næsten) affaldsfrie hospitaler i 2035 kan realiseres. Derigennem bidrager Region Hovedstaden til den
grønne omstilling af Danmark, og understøtter landspolitiske mål og indstillinger. Dette understøtter ligeledes FNs Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion.
Byggeaffald er ikke omfattet af dette indsatsoverblik, da dette er forankret under indsats for bæredygtigt
byggeri.

Mål
1.
2.
3.
4.
5.

Genanvendelsesandel på 40% i 2025 (i 2019 var andelen 20 %)
Genanvendelsesandel på 50% i 2030
Næsten affaldsfrie i 2035
Reduceret/mindsket affaldsmængde (ikke målsat endnu)
Frem mod 2030 deltage i mindst fire puljestøttede innovative partnerskaber med private virksomheder og vidensinstitutioner

Indsatser
•

•
•
•
•
•

Affaldsressourceplan 2025
o Nyt genanvendelsessystem
o Kommunikation
o Genbrug og Donation
Dialog med myndigheder om rammevilkår
Dialog med leverandører om innovationsmuligheder
Understøtte/samarbejde med Koncernindkøb om både affaldsforebyggelse og krav til produkter, der
fremmer genbrug og genanvendelse
Understøtte/samarbejde med Drift og Teknik og Serviceafdelinger om den løbende drift på affaldsområdet
Deltagelse i projekter, netværk og større samarbejder nationalt og internationalt med henblik på at
fremme grøn omstilling på affaldsområdet

Governance, samarbejde, roller og ansvar
Affaldsressourceplanen er forankret i Center for Ejendomme, Energi og Miljø, og der refereres til Grøn
2030-styregruppen.
De enkelte/underliggende indsatser udvikles og implementeres i samarbejde med relevante aktører i
Drift og Teknik, Byg og Renovering, Koncernindkøb samt på hospitaler og virksomheder.
Indsatsen på affaldsressourceområdet en del af klima- og miljøprogrammet Grøn2030, som har en governancestruktur for administrative og politiske beslutninger og samarbejde.

Partnerskaber og innovation
Region Hovedstaden har en ambition om at bidrage til den grønne omstilling – også ift. egen drift, og der
samarbejdes derfor med private virksomheder, netværk og vidensinstitutioner når relevante muligheder
byder sig.
Der er et øget fokus på ressourceområdet, og der sker flere og flere nationale og internationale tiltag rettet mod forebyggelse, genbrug og genanvendelse af affald, hvor samarbejde og innovation er et vigtigt
og nødvendigt værktøj til at løse nogle af de kendte udfordringer på affaldsområdet.
Det må derfor forventes, at der i de kommende år vil være endnu flere muligheder for samarbejder,
partnerskaber og innovationsprojekter o.l., hvor det vil være relevant for regionen at deltage som storforbrugende og affaldsproducerende virksomhed.

Økonomi og finansiering
CEJ har afsat 6,1 mio. kr. til medfinansiering af halvdelen af udgift til indkøb af nyt genanvendelsessystem, den anden halvdel finansieres af de respektive matrikler. Af disse er ca. 3,8 mio. brugt (2020).
Regionsrådet har desuden bevilget midler til drift af Genbrug og Donation samt til en øget indsats i Koncernindkøb rettet mod grønne og bæredygtige indkøb.
Derudover administrerer Center for Ejendomme, Energi og Miljø et årligt budget på 1,5 mio. kr. til at understøtte indsatser under Grøn 2030, herunder også mindre affaldsaktiviteter.
Øvrige større indsatser og aktiviteter, der ikke dækkes af tilrådeværende midler søges finansieret ad hoc
enten under eksisterende driftsbudgetter, eller som administrative eller politiske bevillinger.
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