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Emne: Input til mulige placeringer af Nærgenbrugsstationer i København
Kære Lokaludvalg og Miljøpunkter
Vi skriver til jer i forbindelse med en kortlægning af potentielle placeringer for nye
nærgenbrugsstationer i København. Vi skal som del af den politisk besluttede Cirkulær
København (Ressource- og Affaldsplan 2024) etablere 3 permanente og 3 alternativer/
midlertidige nærgenbrugsstationer i København i planperioden, som løber til og med
2024.
Vi vil rigtig gerne i dialog med jer, da I sidder med en unik indsigt i og kendskab til jeres
lokalområde både i forhold til, hvad der sker for tiden, og hvad der skal ske de næste år.
I dag har vi syv nærgenbrugsstationer i København. Og flere af jer kender dem nok
allerede fra jeres område. Formålet med en nærgenbrugsstation er at give borgere en
udvidet mulighed for at sortere og bortskaffe deres affald, få vejledning omkring sortering
og affald generelt (stationerne er bemandet) og have adgang til byttefaciliteter. Omkring
70% af vores brugere kommer for at gi’ og ta’ effekter til genbrug, så
nærgenbrugsstationen er med til at øge genbrug lokalt. Vi har desuden succes med at
afholde og engagere lokale borgere i events, skabe partnerskaber lokalt bl.a. i forhold til
jobskabelse for flexjobbere og unge og så tester vi nu forskellige typer af
reparationsværksteder af. På vores nærgenbrugsstation i Møllegade har vi et unikt
samarbejde med den bemandede legeplads ByOasen, hvor der afholdes fælles events, og
hvor vores genbrugsvejleder er med til at skabe et trygt og aktivt byrum. Ligeledes er
vores nærgenbrugsstation i Hørgården på Amager kombineret med ophold og mindre
grønne rum og plantekasser, så lokale beboere også har fået sig et byrum ud over en
nærgenbrugsstation.
Vi har vedhæftet et kort over København med 15 udvalgte områder samt en række
analysekort over de enkelte områder. De er bl.a. udvalgt på baggrund af deres
befolkningstæthed, deres afstand til nuværende genbrugs- og nærgenbrugsstationer, og
forhold som kan virke som enten barrierer eller potentialer for en nærgenbrugsstation.
Det er særligt i disse områder vi er interesserede i at finde potentielle placeringer, men
andre kan også komme på tale, hvis det giver mening. Vi er bl.a. i dialog med By og Havn
om en nærgenbrugsstation i Ørestad Syd, og vi forventer at starte etableringen af en
anden på Herman Bangs Plads i 2021.
Så nu er det, vi gerne vil høre fra jer. Kender I til nogle byrum, parker eller områder, hvor
kombinationen af genbrugsaktiviteter og byrum vil give god mening? Det kan både være
indenfor de 15 udvalgte områder, men vi vil også gerne høre fra jer, hvis I ser andre
muligheder. Vi kan sagtens forestille os at bidrage til et multifunktionel byrum, også hvor
nærgenbrugsstationen kan få et mere grønt udtryk og tilpasses et grønnere byrum. Fra
Nordhavn kender I måske vores nærgenbrugsstaion i kombination med et p-hus, hvor det
ligger sammen med en legeplads og en Netto. Almindelige nærgenbrugsstationer er på
ca. 400-500 m2, mens der ikke er fastsat størrelser for de alternative/midlertidige
nærgenbrugsstationer.

Da vi er i en lidt særlig tid, kan det være lidt sværere at have en dialog eller følge op. Men vi
håber I vil vende tilbage med jeres input og gerne tage vores anmodning med videre til
lokale samarbejdspartnere, der kunne finde det interessant. Vi vender tilbage og følger op
om nogle uger, og håber I til den tid, har haft mulighed for at kigge på vores mail. I er
meget velkommen til at tage kontakt før.

Med venlig hilsen
Stine Laurberg Hansen
Specialkonsulent
Ressourcer og Affald
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

