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Forslag til Plaststrategi 2020-2025 

 

Baggrund 

Byrådet vedtog som en del af budgetforliget for 2019 følgende: 

 

”Analyse af anvendelsen af plast ” 

Plast og mikroplast er en af de store miljøsyndere. Det gælder både på land og i 

vand. Samtidig kræver det mange ressourcer at producere plast. Aarhus Kommune 

bør arbejde for, at brugen af plast mindskes, og anvendelsen af mere bæredygtige 

alternativer øges, hvor det er muligt. Samtidig skal det undersøges, hvordan det kan 

give virksomhederne nye muligheder. 

Forligspartierne anbefaler, at der gennemføres en analyse, der kan understøtte ud-

vælgelsen af indsatser, der bedst giver den ønskede effekt.  

Analysen forankres i Teknik og Miljø med inddragelse af andre relevante magistrats-

afdelinger. Analysen gennemføres i 2019 således, at den kan indgå i budgetlægnin-

gen vedrørende Budget 2020.” 

 

I forlængelse heraf har Teknik og Miljø udarbejdet ”Forslag til Plaststrategi for Aarhus 

Kommune 2020-2025”. ”. Forslaget er vedlagt som baggrundsmateriale til indstillin-

gen ”Forslag til budget 2020-2023”. 

 

Resumé af forslaget til Plaststrategi 2020-2025 

Plaststrategien indebærer en smartere og mere bæredygtig brug af plast for borgere, 

virksomheder og kommunen selv, ved at minimere unødvendig brug af plast og un-

derstøtte bedre genanvendelse af plast. De fremtidige høje krav, der stilles, via lov-

givning fra både EU og nationalt plan, bl.a. via den nationale plasthandlingsplan, 

understøtter denne målsætning. 

 

Vurderingen er, at der fortsat er stort potentiale i at indsamle og genanvende mere 

plast. De fleste plasttyper kan genanvendes flere gange og kan dermed mindske 

behovet for ny plast. Det er i den forbindelse vigtigt, at der er fokus på plastgenan-

vendelse, der bevarer eller øger værdien for plasten som råvare. 

 

Aarhus Kommune er godt i gang med indsamling af plast fra husholdninger. Der skal 

fokus på øget indsamling og genanvendelse af plast, blandt andet i kommunens 

egne bygninger og institutioner, samt fokus på forebyggelse af plast i naturen og 

byrummet via blandt andet læring og borgerinvolvering. Der skal også arbejdes aktivt 

med at støtte en udvikling mod et smartere plastforbrug hos både store og små virk-

somheder – med dertilhørende muligheder for grøn vækst. 

 

Aarhus Kommune skal understøtte smart og bæredygtig brug af plast ved at gå for-

rest med det gode eksempel. Det gælder både i forhold til indkøb af plast, brug af 

plast og sortering samt genanvendelse. Derfor lægger Plaststrategien op til, at vi 

indgår i partnerskaber med borgergrupperinger, erhvervsliv, videninstitutioner og 

interesseorganisationer. Strategien lægger vægt på, at indsatserne over en bred kam 

foregår på tværs af målgrupper og aktører. 
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Strategien er et dynamisk værktøj, der løbende, i perioden fra 2020-2025, vil skulle 

tilpasses et bæredygtighedsfokus i rivende udvikling - både teknologisk og hold-

ningsmæssigt. 

 

Direkte effekter ved implementering af plaststragien: 

• Minimere unødvendig brug af plast 

• Bedre genanvendelse af plast 

 

Indirekte effekter ved implementering af plaststrategien: 

• Borgerinvolvering 

• Læring/viden om plast 

• Erhvervsfremme 

 

En del af indsatserne i plaststrategien forudsætter, at der tilføres midler – både på 

det takstfinansierede og det skattefinansierede område, mens andre finansieres 

inden for eksisterende budgetter: 

 

 
1 Økonomien for indsatsen ligger i regi af Ren By 

2 Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsen og delfinansieret via Sekretariatet for Klima og Grøn omstilling 

3 Projektet er delfinansieret via regionalfondsmidler og  via Sekretariatet for Klima og Grøn omstilling 

4 Finansieres indenfor eksisterende ramme i Teknik og Miljø
 

 

Takst-
finansieret 
(1000 kr.) 

Indsats/År 2020 2021 2022 2023 2024 Samlet 
økonomi 

Smarte indkøb og 
mere genanvendelse  

450 - - - - 450 

Vand uden plast 0 - - - - 04 

Arrangementer og 
events 

0 0 0 0 0 0 

Flergangs 
kaffekoppen 

0 0 0 0 0 04 

Ren by og 
borgerinvolvering 

- - - - - 01 

Viden om plast blandt 
børn og unge 

400 400 400 400 400 2.000 

AU challenge 100 50 - - - 150 

Fokus Aarhus Havn 0 0 0 - - 02 

Grøn vækst og plast 0 0 0 - - 03 

Plast i byggebranchen 0 0 0 - - 0 

Fra plastaffald til 
byggekomponenter 

0 0 0 - - 0 

Samlet økonomi 950 450 400 400 400 2.600 

Skatte-
finansieret 
(1000 kr.) 

Indsats/År 2020 2021 2022 2023 2024 Samlet 
økonomi 

Smarte indkøb og 
mere genanvendelse  

150 - - - - 150 

Vand uden plast 0 - - - - 04 

Arrangementer og 
events 

700 250 350 100 100 1.500 

Flergangs 
kaffekoppen 

0 0 0 0 0 04 

Ren by og 
borgerinvolvering 

- - - - - 01 

Viden om plast blandt 
børn og unge 

400 400 400 400 400 2.000 

AU challenge 0 0 - - - 0 

Fokus Aarhus Havn 150 100 50 - - 3002 

Grøn vækst og plast 250 200 150 - - 6003 

Plast i byggebranchen 250 150 100 - - 500 

Fra plastaffald til 
byggekomponenter 

50 50 50 - - 150 

Samlet økonomi 1.950 1.150 1.100 500 500 5.200 

Samlet økonomi (Skatte- og 
takstfinansieret) for Plaststrategi 

2020 2021 2022 2023 2024 Samlet 
økonomi 

2.900 1.600 1.500 900 900 7.800 

 


