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Valby Lokaludvalg har læst midtvejsevaluering af Cirkulær Køben-

havn Ressource- og Affaldsplan 2024. 

 

Det er selvfølgelig ærgerligt, at de opstillede mål for genanvendelse 

ikke har kunnet nås, men vi ser med tilfredshed på, at der planlæg-

ges nye aktiviteter for alligevel at nå dem. 

 

Efter mange års forsinkelse har man i Valby endelig kunnet åbne 

nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads. Vi støtter ideen om 

at udvide åbningstiden for nærgenbrugsstationer, så de er åbne og 

bemandet syv dage om ugen. 

 

For at nå genanvendelsesmålene lægges der op til ”understøttende 

og tværgående kommunikationsindsats”. Der er ligeledes beskrevet 

mange aktiviteter, som er lokalt funderet, fx grønne nabofællesska-

ber, cirkulære boligforeninger mm. Valby Lokaludvalg indgår meget 

gerne i implementering af disse indsatser. 

 

Vi savner dog en beskrivelse af, hvordan lokalvalgene kan medvirke 

til at oplyse borgerne, bidrage til at styrke sortering af materialer og 

medvirke til gennemførelse af genbrugsaktiviteter. 

 

Lokaludvalget har etableret bytteøer lokalt i området, og vi afholder 

med stor succes byttemarkeder. Dette bør kunne koordineres med 

de kommunale ordninger, så det sikres, at borgerne oplever et bredt 

tilbud, men ikke aktiviteter, der peger i forskellige retninger. 
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Da man indførte indsamling af drikkevareemballage sammen med 

plastic, skete det hen over sommerferien og uden inddragelse af lo-

kaludvalgene. Vi opfordrer til, at der etableres et mere intensivt sam-

arbejde, hvor man udnytter lokaludvalgenes lokale kompetencer til 

at engagere borgerne både i de her foreslåede indsatser og i kom-

mende tiltag, fx indsamling og genanvendelse af tekstiler.  
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