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Bilag 1 Overblik over den politiske behandling 

 

Borgerrepræsentationen den 13. december 2018, Endelig vedtagelse 

af Ressource- og Affaldsplan 2024 

 

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af 

Ressource- og Affaldsplan 2024. 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 13. december 2018 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og 

Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om 

tilføjelse af et nyt at-punkt: 
 "at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og 

Miljøforvaltningen at komme med forslag til hvordan 
affaldsfraktionen "småt brændbar" kan afskaffes indenfor max 3 
år." 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, 

SF og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag blev godkendt med 

47 stemmer imod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme. 

For stemte: A, Ø, Å, B, F, V, C og O. 

Imod stemte: I. 

 

Indstillingen blev herefter godkendt med 39 stemmer imod 10. Ingen 

medlemmer undlod at stemme. 

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O. 

Imod stemte: V, C og I. 

Alternativet, Radikale Venstre og SF videreførte deres 

protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen, som Enhedslisten 

tilsluttede sig: 
 "Partierne arbejder for et affaldsfrit Danmark i 2050, med 

København helt i front på den cirkulære dagsorden. Ressource- 
og Affaldsplanen angiver gode og ambitiøse takter til at komme 
et stykke ad vejen. Fokus bør dog være på reelt genanvendelse 
og så snart den nye nationale affaldsplan er vedtaget i 
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Folketinget og den nye EU-plan er på plads, skal Ressource- og 
Affaldsplanen evalueres og evt. tilpasses." 

Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance videreførte deres 

protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen: 
 ”Vi er enige i målet om mere genanvendelse og mindre 

ressourcetræk. Vi ønsker dog at få fremlagt en revideret plan 
uden de meget store takststigninger for københavnerne. Vi er 
også bekymrede for, at de mange lokale genbrugsstationer og 
byttecentraler i byrumsudstyret vil give mere affald i byens 
rum” 

Liberal Alliance videreførte deres protokolbemærkning fra 

udvalgsbehandlingen: 
 ”Husholdningsaffald og bioaffald kan også indgå i 

affaldsforbrændingen”. 
 


