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Svar på spørgsmål om socialøkonomiske virksomheder på
Sydhavnens Genbrugscenter
Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget følgende spørgsmål fra
Ulrik Kohl (Ø) den 13. september 2018 om socialøkonomiske
virksomheder på Sydhavnens Genbrugscenter.
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1. Hvordan kan de socialøkonomiske intentioner bag projekt
Guldgraverne videreføres, såfremt TMU giver grønt lys for
ændring af lokalplan i Bådehavnsgade?
2. Hvordan kan strømmen af genbrugsmateriale konkret opdeles,

så det sikres at der fortsat er tilgang til lokale
socialøkonomiske aktører, samtidigt med at der åbnes for salg
af fx genbrugsbyggematerialer fra Bådehavnsgade?

Ad.1) Om at videreføre de socialøkonomiske intentioner bag
projekt Guldgraverne
Sydhavn Genbrugscenter skal være et varigt testlaboratorium, som
bl.a. bygger på erfaringerne fra Guldminen og dermed Guldgravernes
indsats. I Sydhavn Genbrugscenter vil kommunen tilbyder forløb,
hvor der skal udvikles forretningsmodeller inden for den cirkulære
økonomi. Annonceringsprocessen for igangsættere i det varige
testlaboratorium vil være den samme som i Guldminen og alle kan
søge om optagelse. I Guldminen medførte det optagelse af foreninger,
privatpersoner, virksomheder og socialøkonomiske aktører.
Ad. 2) Vedr. opdeling af genbrugsmateriale
Opgaverne med håndtering af genbrugsmaterialer vil blive udbudt, og
her kan ansøges fra såvel virksomheder, borgere, organisationer som
socialøkonomiske aktører. Kommunen er forpligtet til at tage
markedspris for det ”affald”, der sælges, jf. Ankestyrelsens afgørelse
fra juni 2017.
På genbrugsstationerne er byggeaffald en stor, tung og forurenende
type affald og meget lidt bliver i dag genbrugt. Fokus for en
kommende butik i Sydhavn Genbrugscenter vil være på at udvikle
mulighederne for at sælge blandt andet døre, vinduer, gulvbrædder,
umalet træ, sanitet, havefliser og værktøj. Dermed mindske
mængderne af affald, der skal deponeres og brændes, og der spares
ressourcer til ny produktion. Drift af butikken vil blive bortforpagtet
og alle kan søge om forpagtningen – borgere, virksomheder,
organisationer og socialøkonomiske aktører.
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Øvrige specifikke affaldsstrømme fra Sydhavn Genbrugscenter, fx
være sofaer, stole, reoler, lamper, køkkengrej m.m. vil også blive
udbudt på aftagerkontrakter. Aftagerne af disse kan ligeledes være
borgere, virksomheder, organisationer og socialøkonomiske aktører.
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