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Kort om partnerskabet 
Den nuværende produktion og håndtering af affald i Tyrkiet er et stort miljø- og sundhedsmæssigt problem 

for landet. Over halvdelen af befolkningen er ikke omfattet af et system for affaldsrenovation og 

genanvendelse af affald. Endvidere deponeres over halvdelen af det faste affald på lossepladser. De 

tyrkiske myndigheder søger løsninger med henblik på at udvikle politiker for affaldshåndtering såvel som 

lovgivning på national og lokalt niveau med henblik på at reducere mængden af affald, der deponeres på 

lossepladser, og at fremme genanvendelse af materialer. Tyrkiet søger endvidere inspiration til at udvikle 

en strategi for håndtering af spildevand og spildevandsslam. 

Målsætningen for partnerskabet på affald og ressourcehåndtering mellem det tyrkiske ministerie for miljø 

og byudvikling og Miljøstyrelsen er at assistere de tyrkiske myndigheder med at udvikle dele af en 

velfungerende affalds- og ressourcehåndtering.  

Baseret på danske og tyrkiske erfaringer sker det inden for følgende 3 emneområder: 

 Hvordan fremmes offentlig opmærksomhed vedr. affaldshåndtering og – sortering 

 Hvordan kan affaldshåndtering finansieres. 

 Hvordan kan spildevand og spildevandsslam håndteres. 
  

Inden for disse emneområder fokuserer partnerskabet på det tekniske og institutionelle niveau. Dansk 

viden, løsninger, koncepter og erfaringer introduceres gennem studieture til Danmark, workshops i Tyrkiet 

og Danmark, samt diskussioner mellem danske og tyrkiske eksperter på peer to peer møder. 

 

Samarbejdspartnere 

I det tyrkiske ministerie deltager to afdelinger: 

 Afdelingen for 0 Affald 

 Afdelingen for Vand og Jord håndtering 
 

I Tyrkiet har der endvidere været et samarbejde med Det Regionale Miljøcenter for at vurdere kommunale 

aktiviteter for at fremme offentlig opmærksomhed vedrørende affaldshåndtering. 

I Danmark har der været et samarbejde med Kommunernes Landsforening med henblik på at inddrage 

erfaringer fra kommunalt niveau. Der har endvidere været et samarbejde med COWI om udarbejdelse af et 

katalog over udvalgte finansielle instrumenter, der anvendes i Danmark. 

Hvad har vi lært og opnået i partnerskabet indtil nu 



Partnerskabet har været præget af, at der i perioden for gennemførsel af projektet har været en hurtig 

udvikling i den tyrkiske affaldspolitik, som har gjort det nødvendigt med ændringer i projekt aktiviteterne, 

samtidigt med at arbejdsbyrden for de tyrkiske samarbejdspartnere på visse tidspunkter har været en 

begrænsende faktor for gennemførsel af aktiviteterne. Den politisk turbulente tid i Tyrkiet under 

projektperioden har ikke haft den store effekt på gennemførsel af partnerskabet. 

For så vidt det angår fremme af offentlig opmærksomhed viste samarbejdet med det Regionale 

Miljøcenter, at nogle af de store byer i Tyrkiet, såsom Istanbul og Izmir, er på et avanceret niveau for 

håndtering af affald og fremme af offentlig opmærksomhed. Det blev klarlagt, at den begrænsende faktor 

for gennemførelse af affaldshåndtering generelt er mangel på finansielle ressourcer. 

Tyrkiet har i partnerskabsperioden med baggrund i bl.a.  de danske erfaringer introduceret en afgift på 

plastikposer samt udviklet et udkast til lovgivning, der indeholder bestemmelser vedrørende finansielle 

mekanismer for finansiering af affaldshåndtering. Tyrkiet arbejder under inddragelse af danske erfaringer 

henimod at introducere et tyrkisk retursystem for genanvendelse af dåser. Tyrkiet har endvidere 

udarbejdet en handlingsplan for spildevand og spildevandsslam. 

Involvering af den private sektor, herunder danske virksomheder, har været relativt begrænset. Tyrkerne 

har på deres studieture og møder i Danmark mødt danske forsynings- og affaldsselskaber. Den manglende 

inddragelse vurderes især at skyldes, at der kun er et begrænset antal danske virksomheder, der er 

virksomme på affaldsområdet samt spildevand i Tyrkiet. Endvidere var det tyrkiske ministeries 

hovedinteresse udvikling af lovgivning og administrative værktøjer for affalds- og spildevandshåndtering og 

kun i begrænset omfang involvering af den private sektor i tekniske løsninger. 

Kommende aktiviteter og mulige spinoffs 

Partnerskabet afsluttes juli 2019, og der igangsættes ikke en fase II. Miljøstyrelsen har vurderet, at i forhold 

til de ressourcer, som Miljøstyrelsen kan afsætte til SSC projekterne, er andre lande mere perspektivrige 

med hensyn til løsning af miljømæssige problemer og danske erhvervsmæssige interesser. 


