Projektide til tema: Genbrug, reparation og deleøkonomi

Partnerskab skal bane vejen for genbrug og reparation
EU’s nye affaldsdirektiv forpligter medlemsstaterne til at arbejde for genbrug og reparation. Kommunerne er vigtige
aktører, der kan øge mængderne og måle effekten. Din kommune kan gå forrest ved at træde ind i et nyt projekt, hvor
Region Hovedstaden og en række kommuner i fællesskab skaber storskala og økonomi i genbrug og reparation.

Baggrund
Hvert år indkøber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for cirka 300 milliarder kroner. Det svarer til cirka 14 procent af
BNP. En stor del af de varer, der indkøbes, bliver kun brugt en enkelt gang, selvom de er fuldt funktionsdygtige eller let kan
repareres.
Region Hovedstaden arbejder målrettet for at genbruge og forlænge levetiden for mest muligt udstyr og produkter fra regionens
hospitaler og administrative enheder. Derfor har Region Hovedstaden etableret et stort, professionelt lager for brugt udstyr med
logistikafdeling og reparationsværksted. Det drejer sig om alt fra kontormøbler og senge til hospitals- og plejeudstyr, som i dag
bliver afsat internt i organisationen, solgt til andre virksomheder eller doneret væk.

Projektidé
Det kan være en udfordring for den enkelte kommune at udvikle, koordinere og implementere en større genbrugsindsats på tværs
af Rådhuset, hjemmepleje, materielgård, og andre kommunale enheder. Det skyldes blandt andet, at kommunens bygninger er
spredt geografisk og på forskellige administrative forvaltninger.
I dette projekt udvikler og tester vi en model for, hvordan kommuner kan sikre, at det brugte udstyr genbruges og repareres.
Indsatsen bliver tilknyttet Region Hovedstadens eksisterende genbrugslager, som kan understøtte storskala i løsningen og
varetage centrale opgaver, herunder indsamling og logistik, reparation, opbevaring og afsætning.
Projektet ønsker at udvikle og teste én samlet løsning, hvor kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om en fælles
genbrugsindsats.

Projektets aktiviteter
Projektet vil som udgangspunkt bestå af disse overordnede
aktiviteter:
•
Indkøb og implementering af nyt IT-system til
lagerstyring og afsætning af genbrugsudstyr og varer
•
Udvikling af fælles koncept
•
Kortlægning af nye afsætningssamarbejder med
virksomheder og øvrige organisationer
o Indgåelse af aftaler
•
Test og afprøvning af fælles koncept – kommune
tilkobling
o Udvælgelse af varegrupper
o Udvikling og afprøvning af logistik system

•
•
•

o Brugerinvolvering
o Beskrivelse af arbejdsgange og procedure
o Eventuel udvikling af business case
Data og analyse
Kommunikation og spredning af læringspunkter fra
projektet
Evaluering og tilretning af fælles koncept

Forventet projektstart: 2. halvår 2020.

Projektets vision
Projektets mål er, at de involverede kommuner og Region Hovedstaden får genbrugt en langt større del af brugt udstyr og varer, og
dermed håndterer affaldet øverst i affaldshierarkiet. Baseret på Region Hovedstadens foreløbige erfaringer er det forventningen, at
der ved projektets afslutning, kan præsenteres en positiv business case, der udover miljømæssige besparelser også kan fremvise
et positivt økonomisk afkast.

Projektets (mulige) partnere
•
•
•
•

Kommuner (3-5 stk.)
Region Hovedstaden – Center for Ejendomme
Virksomheder (aftagere af genbrugsprodukter)
Gate 21

Funding/budget/medfinansiering
•
•
•

Ikke afklaret, men mulig funding i Interreg-ØKS.
Budget ikke fastlagt – forventet
Projektet vil kræve medfinansiering fra deltager form af
timer og/eller

