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UDFORDRINGER OG MULIGHEDER
Effektiv ressourceudnyttelse er kommet højt på den 
globale dagsorden. Stigende knaphed på uorganiske rå-
stoffer som f.eks. metaller og fosfor skaber teknologiske 
og politiske udfordringer og har allerede været genstand 
for politiske og økonomiske konflikter. Samtidig vokser 
affaldsmængden og skaber store miljø- og sundheds-
mæssige problemer globalt, herunder for store vækst-
økonomier i Asien, Latinamerika og Afrika.

Også i Danmark er der gode grunde til at øge omfanget, 
effektiviteten og kvaliteten, når det gælder genanven-
delse og nyttiggørelse af ressourcerne. Hvis Danmark 
kan tilvejebringe de muligheder og teknologier, som gør 
en omkostningseffektiv overgang fra forbrænding til 
øget genanvendelse af materialerne mulig, kan danske 
virksomheder være med til at levere nationalt og globalt 
efterspurgte løsninger. 

Danskernes samlede direkte materialeforbrug er i alt 110 
mio. ton om året, dvs. ca. 20 ton pr. indbygger. 14 mio. 
ton endte som affald i 2009. En betydelig mængde værdi-
fulde materialer og råstoffer, der rentabelt kunne recir-
kuleres, ender fortsat i affaldsforbrændingsanlæg eller 
på lossepladsen. En del af den genanvendelse, der finder 
sted i dag, udnytter kun ressourceværdien og innova-

RESUMÉ
Stigende råvarepriser, øget 
befolkningstæthed og voksende 
affaldsmængder har medført 
øget fokus på genanvendelse og 
ressourcer. Nye teknologier 
giver mulighed for at genanvende 
affald mere effektivt og udnytte 
det som ressource frem for blot 
at se det som et spildprodukt. Et 
partnerskab skal forbedre genan-
vendelsen af vigtige affalds-
ressourcer (husholdningsaffald, 
byggeaffald og industriaffald) ved 
i testkommuner at demonstrere 
en række eksportorienterede 
løsninger, som kan understøtte 
konkurrencekraft og beskæftigel-
se i danske virksomheder.

FRA AFFALD TIL RESSOURCE – MERE EFFEKTIV 
UDNYTTELSE AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER, 
INDUSTRI OG BYGGERI
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tionspotentialet i affaldet i ringe grad. Hvis Danmark 
evner at kombinere en omkostningseffektiv omstilling af 
affaldsbehandlingen med udviklingen af nye løsninger, 
er der mulighed for at understøtte eksporten og fremme 
konkurrenceevnen på nye internationale markeder. Man-
ge af barriererne for bedre genanvendelse skyldes, at de 
kasserede produkter og materialer er dårligt forberedte 
til genanvendelse. I nogle tilfælde indeholder de f.eks. 
problematiske kemiske stoffer, så recirkulering ikke er 
mulig. I andre tilfælde betyder den eksisterende infra-
struktur relateret til indsamling og sortering af affaldet, 
at det efterfølgende er vanskeligt at genanvende mate-
rialerne i affaldet. Specifikt for affaldssektoren er det en 
særlig udfordring for innovationen, at den i vidt omfang 
foregår i kommunalt regi, hvor der først og fremmest er 
fokus på at løse affaldsrelaterede opgaver i et kommunalt 
perspektiv, mens de muligheder, der er for at skabe nye 
løsninger til det globale marked, ikke er en selvstændigt 
prioriteret opgave.

Mulighederne ligger i at skabe sammenhængende løs-
ninger, som omfatter hele vejen fra produktion til gen-
anvendelse. Producenterne skal designe produkterne, så 
de er forberedte på genanvendelse, samtidigt med at de 
øver sig på at bruge genanvendte materialer. Forbrugerne 
skal prioritere holdbarhed, kvalitet og vedligeholdelse. 

Endelig skal affaldssektoren blive bedre til at finde res-
sourcerne i affaldet, frem for primært at hjælpe forbru-
gerne med at slippe lettest muligt af med affaldet. 

MÅLSÆTNING
Målsætningen for partnerskabet er i to til tre foregangs-
kommuner at skabe nye, synlige og afprøvede løsninger, 
der understøtter udviklingen af et mere ressourceef-
fektivt samfund – en cirkulær økonomi. Konkret skal 
der fokus på inden for fem år at øge genanvendelsen af 
ressourcer fra tre vigtige affaldsressourcer:
• For husholdningsaffald er målet at sikre en høj 
 kvalitet og udnyttelse i genanvendelsen af plast (50   
 procent), papir/pap (70 procent), metal (70 procent)   
 og bioaffald (50 procent)
• For industriaffald skal 75 procent genanvendes
• For bygge- og anlægsaffald skal en høj, intelligent   
 genanvendelse på over 90 procent sikres. Samtidig   
 skal PCB-forurenet byggeaffald håndteres miljø-    
 mæssigt og økonomisk forsvarligt.

Specielt målsætningerne for husholdningerne indebæ-
rer, at en væsentligt mindre andel skal brændes, idet 22 
procent genanvendes i dag, mens 75 procent brændes. 
Innovative løsninger kan efterfølgende udbredes på 
tværs af landet. 
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21 Husholdninger

Service

Industri

Bygge- og anlæg

El-, gas- og �ernvarmeforsyning

Landbrug, jagt og skovbrug

Vandforsyning mv.

Erhvervsa�ald uden branche

Kilde: Miljøministeriets affaldsstatistik 2011
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BEHOV FOR INNOVATION, FORSKNING, 
REGULERING MV.
Der er behov for at genanvende materialeressourcerne 
i affaldet, inden man genindvinder energiressour-
cerne. Dette kræver en grundlæggende omstilling af 
den danske affaldssektor. Det handler ikke kun om at 
udvikle de tekniske løsninger til genanvendelsen, men 
også om at sikre bedre indsamlings- og sorteringsme-
toder samt sikre en optimal håndtering af den eksiste-
rende forbrændingskapacitet. Konkret kan der peges 
på nedenstående behov.

Indsamling og sortering. Der skal udvikles og demon-
streres løsninger på udfordringer ved den kemiske 
sammensætning af materialer og de problematiske 
stoffer heri, som begrænser genanvendelse. Det skal 
udvikles og afprøves, hvor og hvordan man bedst 
indretter nogle samlede systemer eller processer, der 
sikrer den størst mulige genanvendelse af materiale-
ressourcerne. Det gælder også kildesortering og tek-
nologier til udsortering og separering, indsamlings-
ordninger, genbrugspladser, brug af skatter og afgifter 
samt samfundsøkonomiske opgørelser. Der skal udvik-
les og demonstreres løsninger, der sikrer, at borgere og 
virksomheder indsamler og sorterer affald korrekt.

Ressourceoptimering og affaldsforebyggelse i virksom-
heder inden for industri og byggeri. Der er behov for, 
at produkter redesignes, så råvare- og energiforbrug 
reduceres, og indhold af problematiske stoffer und-
gås. Produktionen i hele dens forløb og gennem alle 
produktionskæderne skal ressourceoptimeres, bl.a. 
skal forbedrede typer genanvendelse fremmes. Virk-
somhedernes mulighed for at løfte denne innovations-
indsats vil blive styrket, hvis den foregår i dialog med 
affaldsbehandlerne og i samspil med innovationen 
inden for affaldssektoren. Samtidig er der behov for, at 
virksomhederne kan inddrage ny viden om materialer 
og knappe ressourcer fra forskningsverdenen.

Nye forretningsmodeller der understøtter en cirkulær 
økonomi. Der er behov for udvikling og implemente-
ring af innovative grønne forretningsmodeller, der i 
højere grad kan understøtte sammenhængen mellem 
øget ressourceeffektivitet og forbedret konkurrenceev-
ne i erhvervslivet. Virksomhederne kan i samspil med 
affaldsbehandlere, myndigheder og borgerrepræsen-

tanter udvikle og efterprøve nye modeller f.eks. salg, 
ejerskab og returnering af produkter med fokus på for-
bedret genanvendelse af ressourcer. Dialogen mellem 
offentlige og private aktører kan forbedre balancen 
mellem udbud og efterspørgsel, hvilket virksomheder-
ne kan drage nytte af, når forretningsmodellen skal 
fastlægges eller udvikles.

Bedre genanvendelse gennem bedre viden. Der skal 
udvikles og afprøves løsninger til håndtering af affald, 
herunder nye metoder og teknikker til at oparbejde 
ressourcerne fra affaldet og anvende rest- og affalds-
produkter. Genanvendelse og genbrug af mineraler og 
metaller, især sjældne og ressourceknappe, kræver 
særlig opmærksomhed og udvikling af nye tekniske og 
biologiske metoder til energieffektiv indvinding.

Omlægning af infrastruktur og anlæg på affaldsområ-
det. Den eksisterende infrastruktur på affaldsområdet 
skal udvikles og afprøves på relevante områder, så den 
understøtter en cirkulær økonomi. I løsningen skal 
eksisterende forbrændingskapacitet og nye anlægsin-
vesteringer integreres i et samfund, som bedre udnytter 
materialeressourcerne. Samtidig skal løsningen tage 
højde for en samfundsmæssigt omkostningseffektiv 
fordeling af kapaciteten, hvorved overkapacitet og dob-
beltarbejde undgås, og storskalafordele kan realiseres. 

Modernisering af reguleringen, så den understøtter en 
cirkulær økonomi. Regulering i forhold til politiske 
målsætninger på henholdsvis lokalt, nationalt og 
europæisk niveau skal gennemgås og udvikles, så den 
målrettet understøtter ressourceeffektivisering, gen-
anvendelse, recirkulering og opgradering. Det kræver 
en koordineret indsats og dialog samt samarbejde på 
tværs af myndigheder og deres forvaltninger.

Om partnerskabet. Når det kommer til affald, har det 
offentlige altid haft serveretten. For at realisere mål-
sætningerne i partnerskabet er der derfor behov for at 
inddrage de offentlige myndigheder i partnerskabet. 
Foruden to til tre foregangskommuner skal man også 
inddrage affaldsbehandlere, virksomheder, forsk-
ningsinstitutioner, brugerrepræsentanter samt de 
nationale myndigheder. Det kan bidrage til at skabe 
det rette grundlag for affaldsforebyggelses- og ressour-
cestrategier.
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FORUDSÆTNINGER
Danmark har forudsætninger for at blive en central 
spiller, når det handler om innovative løsninger på 
ressource- og affaldsområdet. Allerede i dag arbejdes 
der på flere niveauer med udvikling og implemente-
ring af innovative grønne forretningsmodeller, der kan 
understøtte sammenhængen mellem øget ressourceef-
fektivitet og forbedret konkurrenceevne i erhvervslivet. 
Der er således også sat fokus på området fra både 
regeringens vækstteam for vand, bio og miljøløsninger 
og i regeringens efterfølgende vækstplan. 

Danmark har opnået gode resultater med affaldsbe-
handling i forhold til at sikre et minimum af deponi, 
og landet er blandt de bedste OECD-lande til at hånd-
tere og genanvende ressourcerne i affald særligt i 
forhold til indsamling og genanvendelse af specifikke 
affaldsfraktioner og projektering af affaldsforbræn-
dingsanlæg. 

Det danske offentlige system er vant til at samarbejde 
med private aktører om fælles løsninger, og der er tra-
dition for brugerinddragelse og designtænkning, som 
bidrager til en god implementering af løsningerne. Der 
er samtidig et forskningsmæssigt stærkt fundament 
for at anvende teknologier inden for restproduktom-
dannelse, og der er en stærk basis for at udvikle nye 
processer til en cirkulær produktion (vugge til vugge) i 
modsætning til en traditionel lineær produktion, hvor 
man producerer affald.

I forhold til en ressourceeffektiv produktion har dan-
ske virksomheder gennem en årrække udviklet kom-
petencer, som stiller dem godt på markedet for busi-
ness-to-business løsninger inden for maskinindustrien 
og rådgivning med fokus på ressourceeffektivisering 
i relation til energi, vand, næringsstoffer, biomasse, 
mineraler, metaller og halvfabrikata. 

Efter energiområdet er affaldshåndtering det største 
grønne erhvervsområde i Danmark med en omsætning 
på 55 mia. kr. i 2010 og en eksport, som er steget med 
mere end 30 procent fra 2006 til 2011, hvor den udgjor-
de tæt ved 20 procent af den grønne danske eksport. 

EFFEKTER OG POTENTIALER
De udviklede løsninger vil ved efterfølgende udbredel-
se kunne få effekter såvel i Danmark som i udlandet. 
Det forventes, at der udvikles og demonstreres nye 
danske affalds-, genanvendelses- og ressourceløsnin-
ger, der kan patenteres og eksporteres. Indsatsen vil 
også kunne bidrage til en omkostningseffektiv over-
gang til øget ressourceeffektivitet og mere genanven-
delse med mindre og bedre forbrænding. Det kan bl.a. 
skabe gevinster for de virksomheder, som opnår en 
mere effektiv ressourceudnyttelse.

Danske virksomheder vil kunne eksportere knowhow 
og løsninger inden for ressourceeffektivitet, indsam-
ling, genanvendelse og sortering samt afsætte genan-
vendte materialer. Grøn viden og teknologi efterspør-
ges i stigende grad globalt, og lande som Kina, USA og 
Sydkorea har allerede foretaget massive investeringer 
på området. 

De udviklede løsninger vil også kunne bidrage til at 
reducere affaldsmængderne og forbedre samfundets 
anvendelse af affaldsstrømme i produktionen af nye 
produkter samt nedbringe udgifterne til affaldsbe-
handling, arealbehovet til deponering og udgifterne 
til sikring af deponier. Det vil endvidere kunne give 
højere kvalitet i genanvendelsen og dermed højere 
værdi og bedre afsætningsmuligheder for genanvendte 
materialer.

Endelig vil indsatsen kunne bidrage til, at dansk pro-
duktion kan reducere trækket på naturressourcerne og 
afhængigheden af råstoffer fra udlandet. 




