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FREMTIDENS 
AFFALDSSEKTOR 
I DEN CIRKULÆRE 
ØKONOMI

Den grønne omstilling er en bunden politisk op-
gave. Cirkulær økonomi er en central del af løs-
ningen. Omstillingen til cirkulær økonomi griber 
dybt – og vil fundamentalt ændre på vores 
kendte måder at producere og forbruge på.

Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå affald. 
Det kræver nytænkning og nye forretningsmo-
deller, der er baseret på leasing, genbrug og (re)
cirkulation af ressourcer – blandt andet drevet 
frem af politisk lederskab, offentligt ejerskab 
og økonomisk regulering, der gør det attraktivt 
for virksomhederne. Samtidig er Danmark 
forpligtet til at realisere de meget ambitiøse 
genanvendelsesmål fra EU, der kræver, at vi 
senest i 2035 genanvender 65 procent af 
husholdningsaffaldet og det erhvervsaffald, 
der ligner. 

”Vores affald, Danmarks ressourcer” er KL og 
Dansk Affaldsforenings indspil til den nationale 
affaldsplan og den afklaring af sektorens organ-
isering, der har været uafklaret siden V-regerin-
gen fremlagde sin Forsyningsstrategi i 2016.

VI SKAL BYGGE 
PÅ DEN EFFEKTIVE SEKTOR, 
VI HAR SKABT

Danmark har en meget effektiv og velfun-
gerende affaldssektor, hvor kommunerne 
tager ansvar og skaber resultater i samarbejde 
borgere og virksomheder. Det er en stor styrke, 
vi skal holde fast i. 

Den kommunale affaldssektor har en nø-
glerolle, som tandhjul i omstillingen – som 
laboratorium for virksomhedernes nye lokale 
forretningsmodeller, som garant for miljøet, 
når affaldet afsættes til ny produktion og 
som operatør af de affaldsenergianlæg, der 
miljøbehandler den rest, der ikke kan genanv-
endes, og omdanner den til varme og el i vores 
energiforsyning.  

Men vi – kommuner og kommunale affalds-
selskaber - har behov for bedre rammer, hvis vi 
skal udvikle de fælles løsninger, der kan bringe 
affaldssektoren op på næste niveau – og bringe 
Danmark ind i den cirkulære økonomi. Selvom 
vi ikke kan redde verden fra bunden af skraldes-
panden, skal vi gøre, hvad vi kan, og ønsker at 
give vores bidrag.

Vores forslag
Udspillet består af flere helt konkrete forslag, 
der vil geare den danske affaldssektor til 
fremtiden og styrke miljø, klima og nye, grønne 
arbejdspladser i Danmark – til gavn for borgere 
og virksomheder.
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Kommuner og affaldsselskaber ønsker atstyrke 
samarbejdet med private virksomheder om at ud-
vikle metoder og teknologi til genanvendelse - bl.a. 
gennem challenges og innovation i forbindelse 
med udbud (OPI, innovationspartnerskaber etc.).

Vi ønsker også at etablere fælles offentlige-
private selskaber, der give større volumen og 
højere genanvendelse til en bedre pris, samt 
teknologiudvikling og nye arbejdspladser. Når 
vi samler affaldet  indsamlingen, giver det også 
mening at gøre det behandlingen. I Tyskland er 
modellen kendt og udgør en betydelig del af 
affaldssektoren. Det sikrer mængder og kontrol 
med kvaliteten – samt at arbejdspladserne 
bliver i Danmark. 

ENKLERE OG BEDRE 
AFFALDSSORTERING 
I HELE DANMARK
Vi vil indføre fælles nationale sorteringskriterier 
og piktogrammer i alle kommuner fra 2025. 
Piktogrammerne bør også kunne ses på 
emballagerne, så borgerne kan se, hvordan de 
skal sortere. Det samme bør være tilfældet i det 
offentlige rum og på landets arbejdspladser. For 
at hjælpe indsatsen på vej forslår vi samtidig at 
etablere ny national platform for affaldssortering 
og -kommunikation.

KONKRET HAR 
VI TRE CENTRALE 
ANBEFALINGER:

FJERN MUREN MELLEM 
HUSHOLDNING- OG  
ERHVERVSAFFALD
Vi ønsker at gøre det nemt og billigt for  virksom-
hederne at sortere affald – særligt da en stor del 
af deres affald tæller med i de EU-mål for genan-
vendelse. Kommunerne har vidtforgrenede 
indsamlingsordninger, der allerede er etableret. 

Virksomhederne skal frit kunne vælge denne 
løsning - til samme pris som  borgerne. Det vil få 
flere virksomheder til at sortere, ligesom medar-
bejderne vil møde de samme piktogrammer og 
affaldsfraktioner, som de gør i hjemmet og i det 
offentlige rum. Det vil øge mængderne – i bedre 
kvalitet – til brug i den cirkulære økonomi.     

STYRK MULIGHEDERNE 
FOR OFFENTLIGT-PRIVAT 
SAMARBEJDE OG SELSKABER

Det affald, vi ikke kan genbruge eller genan-
vende, udnytter vi til el og varme i de kom-
munale affaldsenergianlæg. Affaldsenergi-
anlæggene miljøbehandler restaffaldet. 
Affaldsenergien tager miljøfremmede stoffer 
ud af vores miljø og reducere behovet for både 
deponi og fossile brændsler.
 
Da affaldsenergien er uløseligt forbundet med 
fjernvarmen, kræver den et bredere perspektiv. 
Derfor har vi ikke berørt området i udspillet, 
men vi vil komme med selvstændige forslag til 
at sikre en effektiv affaldsenergisektor, der er 
klar til fremtiden og den cirkulære økonomi.
 
Hovedopgaven er at undgå, at affaldet overho-
vedet opstår – og genbruge og genanvende det, 
hvis det alligevel sker. Forslagene i ”Vores affald, 
Danmarks ressourcer” kan bringe os langt.
 
Vi håber, at lanceringen af disse forslag er beg-
yndelsen på en frugtbar og løsningsorienteret 
dialog.
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