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1. Indledning 

For at vurdere behovet for behandlingskapaciteter samt opfyldelsen af affaldspolitiske mål-

sætninger er der behov for at vurdere den fremtidige udvikling i mængden af forskellige typer 

af affald. Til dette formål har Miljøstyrelsen siden 1998 anvendt Frida-modellen. 

 

Udgangspunktet for Frida-modellen er at affaldsproduktionen afhænger af økonomiske og 

samfundsmæssige aktiviteter, og at forskellige aktiviteter producerer forskellige typer og 

mængder af affald. Sammenhænge mellem aktiviteter og affaldsmængder fastlægges ved 

økonometriske analyser af udviklingen i aktiviteter og affaldsmængder i perioden 1994 til 

2015. Udviklingen i affaldsproduktionen fra hhv. husholdninger og erhverv analyseres på ADS-

fraktioner, hvor ISAG data før 2010 er omregnet til ADS-fraktioner.  

 

De økonomiske aktiviteter affaldsproduktionen kobles til er aktiviteter, der modelleres i ADAM-

modellen, hvilket betyder at Frida kan betragtes som en satellit-model til ADAM. ADAM an-

vendes til officielle fremskrivninger af den økonomiske udvikling i Danmark, og Frida kan an-

vendes til at oversætte fremskrivninger af den økonomiske udvikling til fremskrivninger af 

udvikling i mængden af affald der produceres. Udover økonomiske variabler fra ADAM inde-

holder Frida modellens ligninger en trend, der afspejler jævne ændringer i mængden af affald, 

som ikke kan forklares af de inkluderede økonomiske eller demografiske variabler. Trende 

repræsenterer således både strukturelle ændringer som f.eks. ændringer i forbrugssammen-

sætningen og effekter af affaldspolitiske tiltag som øget indsamling til genanvendelse, dvs. 

samfundsmæssige/teknologiske/affaldspolitiske ændringer, der over tid har medført en jævn 

udvikling i affaldsproduktionen.   

 

Behandlingen af affald modelleres som en konstant behandlingskoefficient per affaldsfraktion. 

Denne fastlægges som behandlingsandelen for seneste år i de anvendte data, p.t. år 2015. 

Ændringer i behandlingen af de enkelte fraktioner kan eksogent lægges ind i modellen, lige-

som der eksogent kan ændres i produktionen af typer af affald f.eks. som følge af affaldspoliti-

ske tiltag der flytter eller minimerer mængden af specifikke typer af affald. 
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2. Specifikation af modellen 

Affaldsproduktion 

En central del af modellen er sammenhængen mellem den økonomiske/demografiske/tekniske 

udvikling og udviklingen i affaldsproduktionen. Generelt specificeres ligningen for affald fra 

primære kilder som: 

 

𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑡
𝑓,𝑘

) =  𝛼0
𝑓,𝑘

+ 𝛼1
𝑓,𝑘

 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑋𝑡) +  𝛼2
𝑓,𝑘

 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝐻𝑡) + 𝜏𝑓,𝑘  ∙  𝑇𝑡 +  𝛿𝑓,𝑘  ∙  𝐷𝑡 (1) 

 
hvor log er den naturlige logaritme, 𝑤𝑡

𝑓,𝑘
 er mængden af affald af fraktion f fra kilde k i år t, 𝑋𝑡 

er en økonomisk aktivitet (for erhvervsaffald typisk produktionen i et eller flere erhverv, og for 

husholdningsaffald typisk forbruget af en eller flere forbrugskategorier eller det samlede privat-

forbrug i ADAM), 𝐻𝑡 er antal husstande (kun relevant for affald fra husholdninger), 𝑇𝑡 er tid 

(defineret som årstal - 1900, dvs. for historiske data 94 til 115), 𝐷𝑡 er dummy-variabel (dvs. en 

variabel der det enkelte år antager værdien 0 eller 1, som bruges til at fange databrud og ni-

veauskift i affaldsproduktionen). Endelig er 𝛼0
𝑓,𝑘

, 𝛼1
𝑓,𝑘

, 𝛼2
𝑓,𝑘

, 𝜏𝑓,𝑘 , 𝛿𝑓,𝑘 modelparametre, der over-

vejende estimeres ved økonometrisk analyse på historiske data, men parametrene kan også 

bestemmes på anden måde.  

 

Fortolkningsmæssigt siger ligning (1), at hvis den økonomiske aktivitet X_t ændres 1% vil 

mængden af affald 𝑤𝑡
𝑓,𝑘

 af fraktion f fra kilde k ændres 𝛼1
𝑓,𝑘

 %. Hvis antal husstande ændres 

1% vil affaldsmængden ændres 𝛼2
𝑓,𝑘

 og over tid ændres mængden af affald ca. 𝜏𝑓,𝑘 pr. år 

udover, hvad der forklares af ændret økonomisk aktivitet og antal husstande.  

 

Ligning (1) er forholdsvis generel og kan reduceres til en række specialtilfælde ved at lægge 

følgende restriktioner på de enkelte parametre: 

 Hvis 𝛼1
𝑓,𝑘

= 1 og  𝛼2
𝑓,𝑘

= 0 reduceres ligningen til en trendmæssig ændring i affaldskoefficien-

ten (mængden af affald pr. økonomisk aktivitet). 

 Hvis 𝛼1
𝑓,𝑘

= 0 og  𝛼2
𝑓,𝑘

= 1 reduceres ligningen til en trendmæssig ændring i mængden af 

affald pr. husstand 

 Hvis 𝛼2
𝑓,𝑘

=  (1 − 𝛼1
𝑓,𝑘

)  ændres ligningen til en sammenhæng mellem affald pr. husstand og 

økonomisk aktivitet pr. husstand. Dvs. hvis (
𝑋𝑡

𝐻𝑡
⁄ ) stiger 1%, stiger (

𝑤𝑡
𝑓,𝑘

𝐻𝑡
⁄ ) med 𝛼1

𝑓,𝑘
%. 

 Endelig, hvis 𝛼1
𝑓,𝑘

= 1 og 𝛼2
𝑓,𝑘

=  𝜏𝑓,𝑘 = 0 reduceres ligningen til en konstant affaldskoeffici-

ent bestemt som 𝑒𝑥𝑝(𝛼0
𝑓,𝑘

). Estimeres 𝛼0
𝑓,𝑘

 på historiske data, vil koefficienten repræsentere 

den gennemsnitlige affaldskoefficient i estimationsperioden. Vælges en model med konstant 

affaldskoefficient, vil vi typisk sætte denne til affaldskoefficienten for det seneste år i obser-

vationsperioden, dvs. sidste år hvor der haves statistiske data. 

 

Ved estimation af modellen tages udgangspunkt i den generelle ligning, og det testes om 

ligningen kan reduceres til et af specialtilfældene. 
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Behandling af affald 

Behandlingen af affald modelleres som konstante behandlingsandele for de enkelte fraktioner 

og kilder. Dvs. behandlingen af affald modelleres som: 

 

𝑤𝑡
𝑓,𝑘,𝑏

=  𝑠𝑓,𝑘,𝑏  ∙  𝑤𝑡
𝑓,𝑘

    (2) 

 

hvor 𝑤𝑡
𝑓,𝑘,𝑏

 er mængden af affald af fraktion f fra kilde k der behandles med behandlingsform b 

i periode t, 𝑠𝑓,𝑘,𝑏 er andelen af fraktion f fra kilde k der behandles med behandlingsform b. 

𝑠𝑓,𝑘,𝑏 forudsættes som udgangspunkt at være konstant og sættes lig behandlingsandelen i 

sidste år, hvor der haves statistiske data. Endelig er 𝑤𝑡
𝑓,𝑘

 mængden af affald af fraktion f fra 

kilde k i periode t som er bestemt i ligning (1).  

 

Summeres over fraktioner og kilder bestemmes de totale mængder der behandles med be-

handlingsform b som: 

 

𝑤𝑡
𝑏 =  ∑ ∑ 𝑤𝑡

𝑓,𝑘,𝑏
𝑘𝑓     (3) 

 

2.1 Vigtigt om brug af eksogene effekter i modellen 
Det skal i forbindelse med eksogene effekter bemærkes, at ændres mængder af affald gene-

relt, vil dette i modellen både betyde ændringer i mængden af affald generelt samt i den del af 

affaldet, der er kommunalt affald. Introduceres kun ændringer i mængden af kommunalt affald, 

og ønsker man at se betydningen for affald generelt, skal modellen simuleres 2 gange; 

1. En gang hvor der ændres i arket for generelt affald (vha. arket ”Flyt”). I denne kørsel ses 

på, hvad dette betyder for de genererede og behandlede mængder generelt. 

2. I en anden kørsel 0-stilles arket for ændringer i generelt affald og flyt-mængderne indsæt-

tes i arket for ændringer i kommunalt affald (arket ”M Flyt”). I denne kørsel ses kun på 

mængderne af kommunalt affald. 

 

Dvs. for at have en klar fortolkning af resultaterne, bør man ikke introducere ændringer i arke-

ne for både det generelle affald og det kommunale affald. Ændres i arket for det generelle 

affald er resultaterne for både generelt og kommunalt affald beregnet, men ændres i arket for 

kommunalt affald, er det kun mængderne af kommunalt affald der ændres (mængden af gene-

relt affald vil også ændres, men dette kan modellen ikke beregne i samme kørsel). 
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3. Affaldsdata 

Udgangspunktet for modellen er årlige affaldsdata fra Miljøstyrelsens AffaldsDataSystemet 

ADS opdelt på fraktioner og kilder. For 2015 er genereringen af affald fra primære kilder vist i 

tabel 1. Data for affaldsmængderne opdelt på fraktioner, kilder og behandlinger kan for de 

enkelte år hentes fra Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/find-affaldsdata/affaldsstatistikker/ 

Erhverv er opdelt på serviceerhverv og øvrige erhverv, og bygge-, anlægsaffald er samlet i 4 

kategorier, der er en yderligere opdeling i forhold til data på hjemmesiden.  

 

Data i tabel 1 giver en oversigt over det affald der indsamles. Dette er dog forskelligt fra pro-

duktionen af affald idet f.eks. noget organisk affald ikke indsamles som organisk affald, men i 

stedet som dagrenovation 

 

TABEL 1. Affald fra primære kilder i 2015. (eksklusiv jord) 

Tons affald Husholdninger
Service 

erhverv

Øvrige 

erhverv
Total

Andel af 

total

Dagrenovation 1374411 60841 12697 1447949 0.128

Storskrald 23408 0 0 23408 0.002

Organisk affald 39252 79352 151622 270226 0.024

Forbrændingsegnet 381006 580873 408594 1370473 0.121

Deponeringsegnet 94752 22848 128045 245644 0.022

Papir inkl. aviser 191427 60153 79230 330810 0.029

Pap 3581 8431 5255 17266 0.002

Glas 26344 3373 15843 45560 0.004

Plast 15085 9446 25076 49606 0.004

Emballage papir 505 4338 3761 8604 0.001

Emballage pap 51703 220422 46854 318979 0.028

Emballage glas 111870 16178 5698 133745 0.012

Emballage metal 8566 155 490 9211 0.001

Emballage plast 17691 10432 9730 37852 0.003

PVC 3893 143 1474 5510 0.000

Træ 222777 28045 106667 357489 0.032

Imprægneret træ 30839 3301 8081 42221 0.004

Haveaffald 669589 129896 89275 888760 0.079

Køleskabe med freon 5590 2118 6731 14439 0.001

Jern og metal 191376 177988 527674 897038 0.079

Batterier 3921 12312 1456 17689 0.002

Elektronik 35602 22184 13975 71761 0.006

Bygge- og anlægsaffald, asbest 0 0 29082 29082 0.003

Bygge- og anlægsaffald, beton 0 0 992000 992000 0.088

Bygge- og anlægsaffald, tegl 0 0 69748 69748 0.006

Bygge- og anlægsaffald,rest 0 0 1145399 1145399 0.101

Sten 0 0 156844 156844 0.014

Slam < 10% TS (flydende) 0 4552 59392 63944 0.006

Slam 10-30% TS (blødt) 0 5674 37730 43404 0.004

Slam > 30% TS (fast) 0 6030 15084 21114 0.002

Farligt affald 13455 70142 162403 246000 0.022

Gips 11748 37 141156 152941 0.014

Øvrigt affald 20595 31937 244702 297233 0.026

Emballage træ 6767 5352 6038 18157 0.002

Dæk 6773 18880 8940 34593 0.003

Asfalt 0 0 750843 750843 0.066

Rest fra kraftværker 0 0 550987 550987 0.049

Slam fra rensningsanlæg 0 0 130580 130580 0.012

Total 3562524 1595432 6149151 11307108 1.000

 

https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/find-affaldsdata/affaldsstatistikker/
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Ses på de enkelte fraktioner viser tabel 1, at bygge- og anlægsaffald inklusiv asfalt mængde-

mæssigt er den største gruppe med ca. 26% af den samlede affaldsmængde. Bygge- og an-

lægsaffald udgør knap 45% af mængden af affaldet fra øvrige erhverv. Udover bygge og an-

lægsaffald er de store affaldsfraktioner: Dagrenovation o.l. med knap 13% af den totale af-

faldsmængde, Forbrændingsegnet affald med godt 12%, Haveaffald og Jern- og metal med 

hver knap 8%, og derefter kommer fraktionerne Organisk affald, Papir inkl. aviser, Pap embal-

lage, der hver udgør med mellem 2% og 3% af den samlede affaldsmængde.  

 

Ses på affald fra de enkelte kilder udgør husholdningsaffaldet ca. 35% og erhvervsaffaldet 

således ca. 65% af den samlede mængde affald i 2015. Af husholdningsaffaldet er knap 40% 

Dagrenovation og knap 20% Haveaffald. Af erhvervsaffaldet er ca. 25% Bygge- og anlægsaf-

fald, ca. 13% Forbrændingsegnet og knap 10% Jern og metal. (Det skal bemærkes, at jord 

ikke er inkluderet og at fraktionerne for Slam ikke er modelleret i Frida.) 

 

Ses på udviklingen i affaldsmængderne viser figur 1 udviklingen i aggregerede fraktioner. Det 

skal bemærke, at der ikke eksisterer data for 2010, at data efter 2010 er fra det nye AffaldsDa-

taSystem (ADS), mens data før 2010 er ISAG data omregnet til ADS fraktioner. 

 

  

 

 

 

FIGUR 1. Udviklingen i affaldsmængden fra primære kilder, aggregerede ADS-fraktioner. 

 

Ses på de enkelte fraktioner har mængden af dagrenovation været næsten konstant over 

perioden. Mængden steg svagt frem til 2007 og har derefter været svagt faldende. Det samme 

gælder mængden af forbrændingsegnet affald. Mængden af deponeringsegnet affald har 

været kraftigt faldende over perioden, hvilket bl.a. må tilskrives udvidede indsamlingsordninger 

og dermed øgede mængder af genanvendelige fraktioner som papir, pap, glas, emballage og 

øvrigt affald. Mængden af bygge- og anlægsaffald har generelt været stigende, men følger 

udviklingen i bygge- og anlægsaktiviteten og toppede i 2008. De seneste par år er mængder-

ne oppe på niveauet før den økonomiske krise. Mængden af affald fra kraftværkerne er redu-

ceret betydeligt blandt andet på grund af reduceret anvendelse af kul i el-produktionen. 
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4. Estimationer 

Estimationsresultaterne for de enkelte fraktioner og kilder er vist i tabel 2, hvor aktivitets-

variablen er den ADAM-variabel, der er indsat for X_t i ligningen 1 (en liste over aktivitets-

variable er vist i tabel 3), tallene for α_0,α_1,α_2, osv. er de estimerede koefficienten med t-

værdien i parrentes (hvis t-værdien er numerisk større end 2, er koefficienten statistisk signifi-

kant forskellig fra 0). En tom celle i tabellen betyder, at der ikke er estimeret en koefficient, og 

en celle med 1 og ingen t-værdi betyder, at koefficienten eksogent er sat lig 1). R2 er et mål 

for hvor stor en del af den historiske variation i affaldsmængden, der forklares af ligningen 

(hvis ligningen giver en perfekt forklaring af udviklingen i affaldsmængden, er R2 =1) og DW er 

Durbin-Watson statistikken, der er et mål for, om der er systematik i fejlleddet (DW varierer 

mellem 0 og 4, og den centrale værdi på 2 betyder, at der over tid ikke er en systematisk va-

riation i fejlleddet).  

 

Ses på estimationsresultaterne for de enkelte fraktioner estimeres som udgangspunkt en lig-

ning for hver kilde, dvs. husholdninger, service - og øvrige erhverv. Men som det ses af tabel 

2, er der for nogle fraktioner valgt en ligning for erhvervene samlet, og for andre fraktioner er 

der valgt en ligning for den samlede mængde affald uafhængigt af kilden. Når det er valgt at 

lægge kilder sammen, skyldes det, at de estimerede ligninger for enkelte kilder enten ikke 

giver fornuftige resultater, eller at mængden fra en kilde er meget lille i forhold til den samlede 

mængde affald for fraktionen. F.eks. er det for bygge- og anlægs-fraktionerne valgt at lægge 

mængderne fra de enkelte kilder sammen og kun estimere én ligning for hver fraktion. Dette 

skyldes også, at det generelt vurderes, at aktiviteten i bygge-/anlægssektoren er en rimelig 

indikator for den mængde affald der genereres, uanset hvilken kilde affaldet registreres at 

komme fra.   

 

En anden generel observation fra tabel 2 er, at ligningerne typisk indeholder flere dummy-

variabler til at fange niveau-skift i mængden af affald. For samtlige fraktioner er der inkluderet 

en niveau-dummy for skiftet mellem ADS-data og beregnede ISAG-data, dvs. for skiftet fra 

2009 til 2011. (Der er ikke data for 2010). De inkluderede dummy-variable er meget væsentli-

ge, da et niveau-skift der ikke fanges vil give skæve (biased) estimater på de øvrige koefficien-

ter. 

 

Uden at gå i detaljer med estimationsresultaterne for de enkelte fraktioner skal det bemærkes, 

at for fraktionerne: Dagrenovation o.l., Storskrald, Organisk affald, Forbrændingsegnet- og 

Deponeringsegnet affald estimeres en relativ afkobling af affaldsmængderne fra den økonomi-

ske aktivitet, dvs. mængden af affald i disse fraktioner vokser mindre end væksten i den øko-

nomiske aktivitet. Omvendt stiger mængden af affald i nogle af de fraktioner, der indsamles til 

genanvendelse, mere end den økonomiske aktivitet. 

 

Ses der samlet på de store fraktioner som indeholder bygge- og anlægsaffald bemærkes, at 

koefficienten til bygge- og anlægsaktiviteten typisk er mindre end 1, dvs. der er en relativ af-

kobling fra den økonomiske aktivitet, men der er også betydelige dummy-variable, der indike-

rer positive niveau-skift over perioden. Dermed skal ligningen fortolkes, således at selvom 

mængden af bygge- og anlægsaffald vokser mindre end bygge- og anlægsaktiviteten, er der 

sket niveau-skift i indsamlingen (ændrede indsamlingsordninger og klassifikation) af affald, der 

klassificeres som bygge- og anlægsaffald. 
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TABEL 2. Estimerede ligninger for de enkelte fraktioner. 

konstant

økonomisk 

aktivitet

antal hus-

stande tid dummy dummy dummy

Fraktion Kilde
a0 a1 a2 t d1 d2 d3 R

2 DW

Dagrenovatio

ns-lignende 

affald

H01:  

Husholdninge

r

fcf
1.921           

(2.95)

0.582             

(2.38)
0,418

-0.007              

(-4.07)

-0.0048               

(-0.28)

0.022              

(2.51)

-0.025                      

(-2.30)
0,96 2,76

E01: Erhverv fxq
2.999              

(3.38)

0.572                   

(9.24)
-

0.835            

(24.11)

-0.204                   

(-5.61)

-0.138                   

(-3.83)
0,99 2,50

Storskrald H27: 

Hushholdning

er

fcv
-2.883                   

(-2.53)

0.524                 

(1.55)
0,376 -

2.963              

(21.27)

1.167              

(6.37)
0,97 2,31

H02: 

Husholdninge

r

fcf
-2.608                 

(-0.44)

0.538            

(0.27)
0,462 -

0.185                  

(1.38)

-0.159                     

(-2.11)

0.393                

(4.39)
0,71 1,20

E02:  Erhverv 

samlet
fxnf

2.618               

(3.41)

1                                        

-

-0.018               

(-2.5914)

-0.719                   

(-7.26)

-0.350                      

(-5.17)
0,87 1,95

Forbrændings

egnet affald

H03:  

Hushholdning

er

fcp
1.012              

(0.45)

1                                           

-

-0.016                

(-0.79)

-2.691                      

(-10.31)

1.092                  

(4.77)

0.743               

(2.31)
0,95 1,58

ES03: Service 

erhverv
fxq

2.663              

(4.79)

0.743         

(18.82)

0.112                

(4.25)
0,96 1,82

ER03: Øvrige 

erhverv
fxnf

0.125                      

(-0.03)

0.950               

(3.17)

0.334             

(9.42)

-0.125                        

(-2.31)

0.079                 

(1.58)
0,90 1,36

Deponeringse

gnet affald

H04:  

Hushholdning

er

fcv
1.856            

(2.06)

1                                           

-

-0.020                  

(-2.56)

0.238                

(3.14)

0.209                 

(2.61)
0,87 2,06

ES04: Service 

erhverv
fxq

7.385               

(9.98)

1                                               

-

-0.102               

(-15.59)

0.117              

(1.32)

-0.086                      

(-1.02)
0,96 2,01

ER04: Øvrige 

erhverv
fxnf

6.557              

(13.83)

1                            

-

-0.072                

(-17.26)

0.170                     

(2.67)

-0.076                      

(-1.44 )

-0.115                    

(-1.88)
0,99 2,12

Papir inkl 

aviser

H05:  

Hushholdning

er

fcv
-0.662                

(-1.83)

0.690         

(5.39)
0,310

0.066                 

(1.71)

0.128              

(3.12)
0,81 2,43

ES05: Service 

erhverv
fxqz

-1.649                 

(-2.60)

1                               

-

-0.011                

(-2.01)

1.137                  

(13.68)

0.571                

(5.38)
0,96 1,71

ER05: Øvrige 

erhverv
fxnz

-2.585                  

(-5.94)

1                                       

-

0.008              

(2.07)

-1.634                     

(-30.21)
0,99 2,15

Pap H06:  

Hushholdning

er

fcv
-4.414               

(-8.09)

0.775       

(4.07)
0,225

1.545               

(15.16)

1.796                 

(16.34)

1.458                

(10.83)
0,95 2,27

ES06: Service 

erhverv
fxq

-0.104                   

(-0.03)

0.673        

(3.04)

2.320                

(17.23)

2.053               

(14.48)
0,96 2,40

ER06: Øvrige 

erhverv
fxn

-6.316                     

(-15.43)

1                                                                                

-

0.013        

(3.57)

1.879              

(24.62)

1.534                

(22.20)

0.721             

(8.61)
0,99 1,97

Glas H07:  

Hushholdning

er

fcf
-1.703                 

(-24.44)

1                            

-

0.311                

(3.92)

0.284               

(3.04)

-0.292                 

(-2.65)
0,85 2,35

ES07 + ER07: 

Erhverv 

samlet

fx
-2.415                      

(-0.28)

0.802              

(1.57)

0.705                 

(4.04)

-0.591                     

(-3.00)
0,66 1,73

Aktivitets-

variabel (xt)

Organisk 

affald
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konstant

økonomisk 

aktivitet

antal hus-

stande tid dummy dummy dummy

Fraktion Kilde a0 a1 a2 t d1 d2 d3 R
2 DW

Plast

H08:  Hushholdninger fcv
-2.310              

(-8.10)

1                                        

-

-2.737                      

(-8.76)

-0.470                   

(-2.13)

-0.697                 

(-1.87)
0,92 1,53

ES08 + ER08: Erhverv fx
-6.506                     

(-10.36)

1                               

-

0.023                  

(4.28)

0.314                

(3.36)

0.396                 

(4.23)
0,93 1,84

Emballage papir
H09+ES09+ER09: 

Samlet
fx

-10.466               

(-9.69)

1                            

-

0.013                

(1.39)

-0.022                   

(-0.14)

2.018                    

(9.89)

2.995                 

(14.67)
0,97 1,71

Emballage pap

H10:  Hushholdninger fcv
-1.879                      

(-2.37)

0.774                    

(2.78)
0,226

-2.023                      

(-18.11)

-1.009                      

(-7.93)
0,97 2,60

ES10+ER10: Erhverv fx
-3.663                   

(-1.45)

1.076                

(6.41)

-0.456                      

(-7.13)

-0.603                  

(-8.61)
0,91 1,52

Emballage glas

H11:  Hushholdninger fcf
-1.002                 

(-0.11)

0.734                 

(0.24)
0,266

-0.732                 

(-3.59)

0.367                

(2.84)
0,82 1,56

ES11+ER11:     

Erhverv
fx

-5.909                  

(-0.61)

1.059                  

(1.65)

-1.005                       

(-3.45)

-0.540                      

(-2.43)
0,86 1,75

Emballage metal

H12:  Hushholdninger fcf
-4.015                 

(-0.61)

0.594                     

(0.27)
0,406

-0.625                 

(-4.39)

0.422                  

(6.96)

-0.222                      

(-2.13)
0,84 2,65

ES12: Service erhverv fxq
-0.217                      

(-0.18)

1                                        

-

-0.079                  

(-7.26)

-1.663                      

(-8.45)

0.329                 

(1.78)
0,91 2,03

ER12: Øvrige erhverv fxn
-0.470                         

(-0.03)

0.798                      

(0.66)

-0.038                 

(-2.12)

-0.092                  

(-0.43)

-0.485                      

(-2.59)

-0.280                   

(-2.66)
0,74 1,48

H13:  Hushholdninger fcv
-9.010              

(-5.06)

1                                        

-

0.060                 

(3.82)

-1.412                           

(-5.96)

0.710                   

(2.34)
0,94 1,91

H13: Service erhverv fxq
-7.928                 

(-12.87)

1                            

-

0.024                   

(4.49)

0.171                     

(1.86)

-0.533                 

(-5.80)
0,93 1,97

ES13: Øvrige erhverv fx
-9.004                     

(-7.39)

1                                 

-

0.0267                 

(2.50)

-0.170                   

(-1.50)

-0.412                   

(-3.57)
0,89 2,22

H14:  Hushholdninger fcv
-9.688                    

(-5.48)

1                                 

-

0.052                      

(3.30)

-2.282                   

(-9.28)

0.467                    

(2.96)
0,97 2,21

E14: Erhverv fx
-11.171                 

(-11.08)

1                                            

-

0.033                      

(3.74)

1.490                          

(10.68)

1.493                          

(8.04)
0,91 1,94

H15:  Hushholdninger fcv
-6.881                   

(-3.02)

1                              

-

0.060                       

(2.98)

-0.652                            

(-3.21)

-0.748                     

(-4.07)

-1.175                    

(-4.63)
0,97 1,08

E15: Erhverv fxb
-5.331                        

(-0.68)

0.908                   

(1.23)

0.054                     

(2.75)

-1.099                    

(-4.56)

-0.854                           

(-5.87)

-1.269                      

(-5.52)
0,99 1,79

H16:  Hushholdninger fcv
-8.993                    

(-1.23)

0.463                        

(0.31)
0,537

0.050                    

(1.49)

-1.138                         

(-3.85)

-0.862                        

(-5.53)

-1.375                             

(-5.31)
0,99 1,47

E016: Erhverv fxb
-5.401                          

(-0.77)

0.648                       

(0.99)  

0.058                                       

(3.31)

0.102                            

(0.46)

-0.357                     

(-2.56)

0.326                        

(2.13)
0,88 2,02

H17:  Hushholdninger hush
-4.541                    

(-9.43)

0                                                          

-

1                                                     

-

0.028                  

(6.59)

0.112                         

(1.61)

-0.339                       

(-5.78)

-0.068                           

(-1.16)
0,96 2,60

H17: Erhverv fxq
-0.188                        

(-0.03)

0.866                    

(1.98)

0.082                                     

(0.82)

-0.678                            

(-3.01)

-0.194                     

(-1.41)
0,90 2,58

Aktivitets-

variabel (xt)

Emballage plast

PVC

Træ

Impræneret træ

Haveaffald
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konstant

økonomisk 

aktivitet

antal hus-

stande tid dummy dummy dummy dummy

Fraktion Kilde a0 a1 a2 t d1 d2 d3 d4 R
2 DW

Køleskabe med 

freon
H18+ES18+ER18: 

Samlet
fcv

-5.036                  

(-1.27)

1                             

-

0.0246                                 

(0.71)

-0.138                

(-0.37)

-1.248                

(-4.91)

0.764       

(3.35)

-1.027             

(-4.23)
0,94 2,60

Jern og metal
H19+ES19+ER19. 

Samlet
fx

2.038                     

(0.37)

0.869                           

(2.16)

-0.273                   

(-4.22)

0.433                         

(7.58)

-0.345                         

(-3.82)

0.122                    

(1.66)
0,90 3,00

Uforurenet jord
H20+ES20+ER20. 

Samlet
fxb

-0.404                       

(-0.06)

0.8232                     

(1.06)

0.028                  

(0.98)

1.106                     

(3.57)

-0.468                         

(-2.44)

1.0189                   

(4.56)
0,89 2,22

Forurenet jord
H21+ES21+ER21. 

Samlet
fxb

-3.042                        

(-0.45)

0.882                               

(1.28)

0.0220                  

(0.86)

3.356                    

(9.85)

-0.503                          

(-2.92)

1.987                     

(9.57)

1.035                     

(4.22)
0,97 1,95

Batterier
H22+ES22+ER22. 

Samlet
fx

-1.101                       

(-0.67)

1                                      

-

-0.036                     

(-2.52)

-1.928                      

(-12.92)

-2.726                           

(-22.52)

-0.896                   

(-8.19)
0,99 2,17

Elektronik
H23+ES23+ER23. 

Samlet
fx

-10.10                         

(-4.26)

1                                 

-

0.055                           

(2.61)

0.240                        

(2.01) 

-0.893                       

(-5.65)

-0.600                    

(-6.09)
0,99 2,74

Beton
H24b+ES24b+ER24b:  

samlet
fxb

2.137                  

(0.43)

0.768                        

(1.56)

0.020                      

(1.64)

0.364                   

(2.01)

-0.437                   

(-3.63)

-0.276                   

(-3.15)

-0.260                   

(-2.65)
0,93 1,05

Tegl
H24t+ES24t+ER24t:  

samlet
fxb

-1.210                   

(-13.57)

1                                           

-

1.390                    

(14.23)

-1.018                    

(-10.43)

-0.672                   

(-9.01)

-0.153                  

(1.33)
0,98 2,71

Asbest
H24a+ES24a+ER24a:  

samlet
fxb

1.386                   

(0.20)

0.725                         

(1.30)

-0.208                         

(-1.34)

-0.968                     

(-5.88)

-0.395                    

(-2.82)

-0.426                    

(-2.63)
0,92 1,64

Øvrigt bygge-anlæg 

affald
H24r+ES24r+ER24r:  

samlet
fxb

5.135                  

(1.29)

0.721                  

(2.20)

-0.774                      

(-7.06)

-0.397                     

(-3.63)

-0.089                      

(-0.57)
0,88 2,25

Sten
H25+ES25+ER25:  

samlet
fxb

-4.392                  

(-1.27)

1                           

-

0.015                

(0.48)

-0.185                     

(-0.67)

-0.538                     

(-1.89)

1.911                      

(7.03)
0,92 2,34

Farligt affald
H26+ES29+ER29:  

samlet
fx

-4.709                   

(-9.34)

1                                

-

0,019                  

(4.22)

0.299                   

(4.47)

-0.364                           

(-6.36)

-0.259                         

(-3.89)
0,93 2,23

Gibsbaseret 

byggeaffald
H28+ES30+ER30:  

samlet
fxb

7.153                    

(1.91)

0.413                           

(1.35)

-1.728                      

(-21.35)

-0.525                    

(-4.50)

0.446                     

(2.68)
0,97 2,31

Øvrigt affald
H29+ES31+ER31:  

samlet
fx

-0.352                      

(-0.30)

1                           

-

-0.018                    

(-1.70)

0.130                     

(0.89)

-0.426                          

(-2.74)

0.462                  

(3.16)

0.312                       

(2.50)
0,77 2,14

H30: Husholdninger fcv
-7.398                     

(-3.48)

1                              

-

0.035                    

(1.88)

-2.866                       

(-13.64)

-2.418                         

(-14.77)
0,99 2,17

ES32+ES32: Erhverv 

samlet
fx

-10.787                         

(-6.27)

1                                                 

-

0.0449                             

(2.98)

-4.140                           

(-24.38)

-3.251                                            

(-24.58)
1,00 1,75

H31: Husholdninger fcg
-9.068                        

(-7.96)

1                                               

-

0.066                         

(6.59)

-2.104                              

(-16.74)

-0.993                                         

(-7.17)

0.474                           

(3.26)
0,99 1,59

ES33+ES33: Erhverv 

samlet
fx

-6.458                      

(-1.50)

1.166                                       

(3.87)

0.781                        

(8.66)

0.537                          

(4.66)

-0.427                        

(-4.32)
0,96 1,79

Asfalt

ER34: Øvrige erhverv fxb
8.514                        

(3.03)

0.414                           

(1.80)

-0.285                     

(-4.90)

-0.449                           

(-3.97)

-0.658                    

(-6.25)
0,87 1,72

Restprodukter fra 

forbrænding ER35: Øvrige erhverv qjsbne
10.626                      

(6.46)

0.914                            

(4.03)

-0.018                        

(-2.74)

0.437                      

(4.28)

-0.270                          

(-2.63)
0,94 2,10

Aktivi-tets-

variabel (xt)

Emballage træ

Dæk
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TABEL 3. Økonomiske aktiviteter i Frida-modellen.

Produktion i faste priser: Privatforbrug i faste priser:

fx Total fcb Køretøjer

fxa Landbrug fce El og brændsel

fxe Energiprod., Nordsøen fcf Fødevarer

fxng Olieraffinaderier fcg Benzin

fxne El, gas, fjernvarme fch Boligbenyttelse

fxnf Nærings- og nydelsesmiddel fcs Serviceydelser

fxnz Øvrig industri fct Turistindtægter

fxb Byggeri og anlæg fcv Varige forbrugsgoder

fxqz Diverse tjensteerhverv fcp Totalt

fxqs Søtransport

fxqf Financiel virksomhed

fxh Boligbenyttelse

fxo Offentlige tjenester

fxn Industri ialt Energiforbrug TJ:

fxq Privat service ialt qjbsne Forbrug af kul og biobrændsler på kraftværker
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5. Behandling af affald fra 
primære kilder 

Som nævnt under modelspecifikationen modelleres behandlingen af affald som faste behand-

lingsandele per fraktion og kilde. Som udgangspunkt anvendes behandlingsandele for 2015, 

men i fremskrivninger kan behandlingsandele ændres eksogent f.eks. som følge af ændringer 

i affaldspolitikken. 

 

De behandlingsandele, der som udgangspunkt anvendes i modellen, er vist i nedenstående 

tabel 4. Som det ses af tabellen, er der for den enkelte fraktion typisk én overordnet behand-

ling, f.eks. forbrændes næste alt dagrenovation og næsten alt organisk affald oparbejdes. For 

enkelte lidt specielle fraktioner er der betydelig forskel på behandlingen afhængig af kilden til 

affaldet f.eks. bliver træ og imprægneret træ fra husholdninger overvejende oparbejdet, mens 

betydelige mængder træ fra erhvervene forbrændes. Sluttelig bemærkes at behandlingen 

"særlig behandling" primært er behandling af farligt affald og slam, at afgiftsfritaget forbræn-

ding og deponering primært bruges til ikke-forurenet jord og at midlertidig deponering bruges 

til begrænsede mængder af primært forbrændingsegnet affald. Dvs. de mængdemæssigt store 

behandlinger er oparbejdning, forbrænding og deponering. 
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TABEL 4. Behandlingsandele for fraktioner og kilder i Frida. (H: husholdninger, ES: Service-

erhverv, ER: øvrige erhverv.) 

2015

b1 b2 b3 b4 b7+b8 b9

H ES ER H ES ER H ES ER H ES ER H ES ER H ES ER

Dagrenovation 0,00 0,03 0,00 0,99 0,95 0,97 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00

Storskrald 0,10 0,82 0,08 0,00

Organisk affald 1,00 0,97 0,89 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Forbrændingsegnet 0,04 0,02 0,03 0,88 0,97 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01 0,03

Deponeringsegnet 0,18 0,36 0,04 0,00 0,00 0,82 0,63 0,95 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Papir incl aviser 1,00 0,98 1,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00

Pap 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Glas 0,99 1,00 0,99 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

Plast 0,99 0,98 0,99 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02

Emballage papir 1,00 1,00 1,00 0,00

Emballage pap 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Emballage glas 1,00 1,00 1,00 0,00

Emballage metal 1,00 0,99 1,00 0,00 0,00 0,01

Emballage plast 1,00 0,99 0,98 0,01 0,02 0,00

PVC 0,94 1,00 0,95 0,01 0,06 0,05

Træ 0,94 0,62 0,76 0,05 0,38 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imprægneret træ 0,43 0,09 0,09 0,28 0,90 0,68 0,05 0,00 0,07 0,16 0,00 0,16 0,08 0,01 0,01

Haveaffald 0,99 0,95 0,91 0,01 0,02 0,08 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01

Køleskabe med freon 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Jern og metal 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uforurenet jord 0,64 0,72 0,68 0,10 0,00 0,03 0,26 0,28 0,29

Forurenet jord 0,39 0,96 0,33 0,61 0,02 0,59 0,02 0,00 0,07 0,00

Batterier 0,69 0,97 0,82 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,02 0,18

Elektronik 1,00 0,99 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04

Bygge og anlæg Beton 1,00 0,99 0,00 0,00

Bygge og anlæg Træ 1,00 0,99 0,01

Bygge og anlæg Asbest 0,01 0,04 0,99 0,95 0,01 0,00 0,00

Bygge og anlæg Rest 0,91 0,91 0,01 0,02 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Sten 1,00 0,99 0,01

slam<10% 0,80 0,97 0,05 0,02 0,12 0,01 0,03

slam 10-30% 0,63 0,90 0,02 0,02 0,24 0,07 0,06 0,01 0,05 0,00

slam>30% 0,46 0,39 0,48 0,57 0,00 0,06 0,04

Farligt affald 0,10 0,25 0,17 0,34 0,22 0,44 0,12 0,07 0,01 0,43 0,45 0,38 0,01 0,01 0,00

Gips 0,98 0,86 1,00 0,14 0,00 0,02 0,00

Øvrigt affald 0,96 0,93 0,81 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,18 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Emballage Træ 1,00 0,99 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Dæk 0,97 1,00 1,00 0,03 0,00 0,00

Restprodukter fra 

forbrænding 0,99 0,01

Midlertidig 

deponeringOparbejdning Forbrænding Deponering

Særlig 

behandling

Afgigtsfritaget 

forbrænding og 

deponering
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6. Kommunalt affald 

En betydelig del af det affald der genereres fra husholdninger og serviceerhverv defineres som 

kommunalt affald hvorimod affald fra industri ikke er kommunalt affald. Andelen af de enkelte 

fraktioner, der er kommunalt affald, er for 2015 vist i tabel 5. Som det ses af tabellen, er ande-

lene ofte enten tæt på 0 eller tæt på 1.0. Dvs. enten er hele en fraktion kommunalt affald eller 

også er intet af fraktionen kommunalt affald. Der er dog undtagelser, f.eks. er kun 35% af 

deponeringsegnet affald fra husholdningerne kommunalt affald. Som det også ses af tabellen, 

er der ikke noget af bygge- og anlægs-fraktionerne, der er kommunalt affald. 

 

TABEL 5. Andelen af de enkelte fraktioner der er kommunalt affald i 2015. 

H ES ER

Dagrenovationslignende affald 1.000 1.000

Storskrald 0.983

Organisk affald 1.000 0.487

Forbrændingsegnet 0.978 0.961

Deponeringsegnet 0.352 0.810

Papir inkl. aviser 0.993 1.000

Pap 0.843 0.997

Glas 0.570 0.491

Plast 0.875 0.485

Emballage papir 1.000 1.000

Emballage pap 0.987 1.000 0.000

Emballage glas 0.989 0.998

Emballage metal 0.999 0.783

Emballage plast 0.999 0.992

PVC 0.431 1.000

Træ 0.738 0.420

Imprægneret træ 0.544 0.998

Haveaffald 0.992 0.923

Køleskabe med freon 0.669 0.789 0.120

Jern og metal 0.577 0.612 0.009

Uforurenet jord

Forurenet jord

Batterier 0.344 0.052 0.024

Elektronik 0.955 0.989

Bygge- og anlægsaffald, beton

Bygge- og anlægsaffald, tegl

Bygge- og anlægsaffald, asbest

Bygge- og anlægsaffald, Rest

Sten

Farligt affald 0.427 0.099 0.000

Gips 0.072 1.000

Øvrigt affald 0.853 0.925

Emballage træ 0.999 1.000

Dæk 0.005

Total andel kommunalt affald

 

 

Behandlingen af de enkelte fraktioner kommunalt affald er vist i tabel 6. I mange tilfælde er 

behandlingsandelene for kommunalt affald tæt på behandlingsandelene for den totale mæng-

de affald vist i tabel 4. Der er dog enkelte undtagelser f.eks. oparbejdes en betydelig større 

andel af kommunalt træaffald fra serviceerhvervene end generelt for træaffald fra serviceer-

hvervene. 

I modellen forudsættes andelen af de enkelte fraktioner, der er kommunalt affald, og behand-

lingen af disse, at være konstante og lig koefficienterne i 2015 (dvs. andele vist i tabel 5 og 
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behandlingskoefficienter vist i tabel 6). Mængden af kommunalt affald kan herefter beregnes 

ved at gange mængden af de enkelte fraktioner og kilder med andelen, der er kommunalt 

affald, og behandlingen af kommunalt affald beregnes tilsvarende ved at gange mængden af 

kommunalt affald af en fraktion og kilde med behandlingsandelene i tabel 6. 

 

TABEL 6. Behandlingsandele for kommunalt affald. 

2015

b1 b2 b3 b4 b9

H ES ER H ES ER H ES ER H ES ER H ES ER

Dagrenovationslignende affald 0.00 0.03 0.99 0.95 0.00 0.01 0.01 0.00

Storskrald 0.08 0.83 0.08 0.00

Organisk affald 1.00 0.94 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01

Forbrændingsegnet 0.04 0.02 0.88 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.01

Deponeringsegnet 0.02 0.36 0.00 0.97 0.63 0.00 0.01 0.01

Papir inkl. aviser 1.00 0.98 0.02 0.00

Pap 1.00 1.00 0.00 0.00

Glas 0.99 0.99 0.01 0.01

Plast 1.00 1.00 0.00

Emballage papir 1.00 1.00 0.00

Emballage pap 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Emballage glas 1.00 1.00 0.00

Emballage metal 1.00 1.00 0.00

Emballage plast 1.00 0.99 0.01

PVC 0.87 1.00 0.13

Træ 0.96 0.93 0.03 0.06 0.01 0.01 0.00

Imprægneret træ 0.71 0.09 0.20 0.90 0.00 0.00 0.09 0.00

Haveaffald 0.99 0.95 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.02

Køleskabe med freon 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Jern og metal 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Uforurenet jord

Forurenet jord

Batterier 0.25 0.71 0.00 0.14 0.15 0.00 0.61 0.14 1.00

Elektronik 1.00 0.99 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bygge- og anlægsaffald, beton

Bygge- og anlægsaffald, tegl

Bygge- og anlægsaffald, asbest

Bygge- og anlægsaffald, Rest

Sten

Farligt affald 0.01 0.01 0.47 0.17 0.00 0.53 0.51 0.29 1.00 0.02 0.00

Gips 1.00 0.86 0.14

Øvrigt affald 0.96 0.94 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 0.00 0.00

Emballage træ 1.00 0.99 0.00 0.00 0.00

Dæk 1.00

Midlertidig 

deponeringOparbejdning Forbrænding Deponering Særlig behandling
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7. En fremskrivning af 
affaldsmængder 

For at anvende Frida til at fremskrive affaldsproduktionen og behandling af affald kræves dels 

en fremskrivning af den økonomiske udvikling og dels en stillingtagen til hvordan historisk 

estimerede trend-led skal fremskrives. Endelig skal der tages stilling til en fremskrivning af 

behandlingsandele, og hvorvidt affaldspolitiske tiltag vil ændre behandlingen eller evt. reduce-

re mængden af affald af enkelte fraktioner. I en fremskrivning uden nye tiltag forudsættes 

behandlingsandele at være konstante, og der introduceres ikke flytninger af affald mellem 

fraktioner eller eksogene reduktioner i mængden af affald som følge af affaldsminimering. På 

den anden side skal estimerede historiske trends ændres, hvis det vurderes, at trenden afspej-

ler historiske affaldspolitiske tiltag. Hvis trenden primært afspejler historiske strukturændringer 

som f.eks. ændret sammensætning af forbrug eller produktion og disse ændringer forventes at 

fortsætte, skal trenden også fortsættes. Ses generelt på de estimerede trend-led bemærkes, 

at der typisk er negative trend-led for de store sammensatte fraktioner som Dagrenovation, 

Forbrændings- og Deponerings-egnet affald og positive trend-led for de genanvendelige frak-

tioner, dvs. der er typisk sket en øget sortering og genanvendelse af affald, hvilket har været 

understøttet af affaldspolitiske tiltag. I en basis-fremskrivning uden nye affaldspolitiske tiltag 

må effekten af hidtidige tiltag forventes at aftage, og generelt er de estimerede trend-led derfor 

reduceret over de første 5 år i fremskrivningen. En anden observation fra de estimerede lig-

ninger er, at ligningerne indeholder et betydeligt antal dummy-variabler ud over skiftet i stati-

stikken mellem 2009 og 2011. Dette indikerer, at en betydelig del af udviklingen i affalds-

mængderne skyldes enkelt-hændelser. Disse vil også forekomme i fremtiden, men kan ikke 

forudsiges, dvs. hvis man ser på de enkelte fraktioner, vil der være en betydelig usikkerhed 

forbundet med fremskrivningen. Endelig en teknisk detalje, da ligningerne er estimeret på log-

tranformerede data, mens fremskrivningen vises i absolutte mængder skal den beregnede 

værdi niveau-korrigeres med variansen på den estimerede ligning1. I en fremskrivning ophæ-

ves denne niveau-korrektion dog ofte af, at det vælges at niveau-korrigere ligningerne så mo-

dellen "rammer" sidste år i observationsperioden. I denne fremskrivning er det valgt, at niveau-

korrigere så modellen rammer seneste år i observationsperioden som er 2015. 

 

7.1 Den økonomiske fremskrivning 
Udgangspunktet for denne fremskrivning er Finansministeriets fremskrivning af den økonomi-

ske udvikling til 2030 fra Økonomisk Redegørelse 2017. Som det ses af tabel 7 og figur 2, har 

der siden finanskrisen været en beskeden økonomisk vækst, og i 2010-14 var den årlige 

vækst i BNP kun 1%, og forbruget steg kun 0,4% p/a. For 2015 var væksten i BNP på 1,6%. 

Frem til 2020 og 2025 forventes ganske pæne vækstrater specielt i det private forbrug, der 

forventes at være godt 25% højere i 2025 end i 2015. Efter 2025 regnes med en moderat 

vækst i BNP, men fortsat en pæn vækst i forbruget. Inflationen forventes fortsat at være be-

skeden de næste par år, men forventes på lang sigt at være små 2% pr. år. Befolkningen 

forventes at stige ganske svagt med 3% fra 2015 til 2025. 

 

 

                                                           
1 Hvis den estimerede ligning er:   𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑡

𝑓,𝑘
) =  𝛼0

𝑓,𝑘
+ 𝛼1

𝑓,𝑘
 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑋𝑡) + 𝛼2

𝑓,𝑘
 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝐻𝑡) + 𝜏𝑓,𝑘  ∙  𝑇𝑡 + 𝛿𝑓,𝑘  ∙

 𝐷𝑡 +  𝑢𝑡 og den estimerede værdi er log 𝑤𝑡
𝑓,𝑘̂

 vil den beregnede værdi i tons være 

𝑤𝑡
𝑓,�̂�

= 𝑒𝑥𝑝 (𝜎2̂

2
⁄ ) ∙ 𝑒𝑥𝑝 (𝑙𝑜𝑔 (𝑤𝑡

𝑓,�̂�
))

̂
 hvor 𝜎 er regressionens standardafvigelse, se f.eks. Introductory 

Econometrics. A modern approach 5th edition, Wooldridge J.M. p. 212 eq. 6.40. 
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TABEL 7. Udviklingen i overordnede økonomiske indikatorer. Økonomisk Redegørelse 2017. 
Økonomisk redegørelse 2017 2000-10 2010-2014 2015 2015-20 2020-25 2025-30

BNP, realt 0,8 1,0 1,6 1,8 1,5 1,2

Privat forbrug, realt 1,4 0,4 1,9 2,4 2,3 1,7

Forbrugerpris 1,9 1,6 0,6 1,1 1,8 1,9

Timeløn 3,5 1,8 1,8 2,7 3,0 3,0

Beskæftigelse 2685 2704 2737 2878 2942 2965

Arbejdsløse 114 107 102 89 88 89

Offentlig saldo -2,7 1,1 -1,8 -1,1 0,0 -0,1

Betalingsbalance 6,6 8,9 9,2 8,2 5,9 4,5

Netto tilgodehavende i udlandet 0,1 0,4 0,3 0,8 1,0 1,1

Årlig vækst i pct.

1000 personer, niveau i slutår

 pct. af BNP, niveau i slutår 

 

 

  

 

 

 

FIGUR 2. ADAM-fremskrivning, Økonomisk Redegørelse 2017. 

 

Ses på udviklingen i de økonomiske variabler, der er betydningsfulde i Frida, vises i tabel 8 og 

figur 3 udviklingen i produktionen opdelt på hhv. industri, bygge- anlæg og serviceerhverv og 

forbruget af hhv. fødevarer og varige forbrugsgoder. Fremskrivningen af forbruget af fødevarer 

er DTUs beregninger baseret på den historiske udvikling i det samlede privatforbrug og for-

bruget af fødevarer. (Historisk er forbruget af fødevarer målt i faste priser vokset med ca. ¼ af 

væksten i det samlede privatforbrug, og denne sammenhæng er lagt til grund for nærværende 

fremskrivninger af affaldsmængderne.)  

 

Ses på udviklingen i produktionen, bemærkes at den økonomiske krise har betydet et generelt 

fald i produktion, og specielt er bygge- og anlægsaktiviteten reduceret betydeligt efter en me-

get stor stigning lige inden krisen. I fremskrivningen forventes aktiviteten at vokse specielt 

inden for byggeri og serviceerhvervene. Af tabellen ses, at stigningen i byggeriet er specielt 

stor i perioden 2015 – 2025. 

 

Ses på udviklingen i det private forbrug, bemærkes at forbruget af varige forbrugsgoder histo-

risk er steget ganske pænt, og at stigningen forventes at fortsætte i fremskrivningen. Forbruget 

af fødevarer har historisk været forholdsvis konstant, og forventes i fremskrivningen (ud fra 

DTUs beregninger) at vokse med godt ½% per år svarende til ¼ af væksten i det samlede 

privatforbrug. 
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TABEL 8. Udvikling i produktion og forbrug opdelt. Økonomisk Redegørelse 2017. 

årlige %-ændringer 2000-05 2005-10 2010-15 2015-20 2020-25 2025-30

Produktion total (fx) 2,2 0,5 1,2 2,1 1,9 1,3

Industri (fxn) 0,8 -1,5 1,3 1,9 2,0 1,1

Bygge- anlæg (fxb) 2,3 -3,4 1,5 3,8 3,1 0,8

Sercive (fxq) 3,5 1,9 1,9 2,6 2,2 1,4

Privatforbrug total (fcp) 2,3 0,5 0,7 2,4 2,3 1,7

Fødevarer (fcf) 0,5 -0,5 0,2 0,9 0,6 0,4

Varige forbrugsgoder (fcv) 3,1 1,5 0,5 2,9 2,9 1,9

 

  

 

 

 

FIGUR 3. Udviklingen i økonomiske variable der er centrale i Frida. Økonomisk Redegørelse 

2017 samt for forbruget af fødevarer (DTUs beregninger). 

 

7.2 Generering og behandling af affald fra primære kilder 
Udvikling i mængden af affald fra primære kilder opdelt på aggregerede fraktioner2 er for hus-

holdninger vist i tabel 9 og figur 4 og for erhverv i tabel 10 og figur 5. Fremskrivningen er base-

ret på den økonomiske fremskrivning vist i tabel 6 samt en antagelse om at historisk estimere-

de trende reduceres til 0 over en 5 års periode startende fra 2015. Dvs. efter 2020 fremskrives 

affaldsmængderne med ændringer i den økonomiske aktivitet og antal husstande. Desuden er 

der eksogent introduceret effekter af affaldspolitiske tiltag, som beskrevet i de kommunale 

affaldsplaner, der forventes at øge genanvendelsen af kommunalt affald. Disse er kvantificeret 

med bistand fra eksterne konsulenter. Figurer og tabeller i dette afsnit er produceret af model-

len med eksogene effekter inddateret i ”Flyt” arket, og ingen i ”M Flyt” arket, jf. afsnit 2.1. 

  

                                                           
2 Modellen fremskriver affaldsmængderne på de enkelte ADS fraktioner dvs. den viste aggregering er et 

valg, og andre aggregeringer kan vælges i modellen. 
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7.2.1 Generering af affald fra husholdninger 

For affald fra husholdningerne bemærkes, at mængden af dagrenovation reduceres med godt 

140.000 tons frem til 2025, og at hovedparten af denne reduktion forventes at komme fra en 

øget indsamling af organisk affald fra husholdningerne. Mængden af forbrændingsegnet affald 

stiger frem til 2025 med ca. 34.000 tons, og deponeringsegnet affald stiger 25.000 tons. 

Mængden af papir, glas og plast og emballage vokser frem til 2025 med godt 120.000 tons 

bl.a. som følge af øget udsortering fra dagrenovationen og forbrændingsegnet affald. Endelig 

bemærkes en betydelig forøgelse af elektronikaffald, der primært skyldes en øget indsamling, 

og mængden af haveaffald øges med ca. 110.000 tons som følge af den forventede udvikling i 

antal husstande samt en reduceret fortsættelse af den hidtidige trend i indsamlingen. 

 

  

 

 

 

FIGUR 4. Udvikling i affald fra husholdninger. 

 

TABEL 9. Udvikling i affald fra husholdninger. 

1000 tons

Dag-

renovation

Organisk 

affald

Forbrændings-

egnet m.v.

Deponering-

segnet

Papir, pap, 

emballage

Glas, plast, 

emballage

Have-

affald
Jern Elektronik Øvrigt affald Total

2011 1.428 56 537 94 223 145 554 165 39 77 3.317

2012 1.383 54 486 106 228 142 552 150 41 81 3.223

2013 1.415 37 478 91 235 157 604 156 58 87 3.318

2015 1.374 39 404 95 247 186 670 191 52 50 3.310

2020 1.258 175 400 104 275 266 757 210 82 56 3.582

2025 1.239 230 438 120 306 304 783 230 95 61 3.805

2030 1.267 235 476 131 330 319 801 241 101 64 3.966

2035 1.291 240 504 139 346 330 821 256 107 68 4.101

Årlig 

procent

Dag-

renovation

Organisk 

affald

Forbrændings-

egnet m.v.

Deponering-

segnet

Papir, pap, 

emballage

Glas, plast, 

emballage

Have-

affald
Jern Elektronik Øvrigt affald Total

2011-2012 -3,2 -2,2 -9,5 12,7 2,2 -2,4 -0,4 -8,6 6,7 5,2 -2,8

2012-2013 2,3 -31,2 -1,7 -14,4 2,9 10,9 9,3 3,5 40,7 8,4 2,9

2013-2015 -1,4 2,5 -8,0 2,1 2,6 8,8 5,3 10,9 -5,7 -24,1 -0,1

2015-2020 -1,8 34,9 -0,2 1,8 2,1 7,3 2,5 1,9 9,6 2,0 1,6

2020-2025 -0,3 5,6 1,8 2,9 2,2 2,7 0,7 1,8 3,0 1,7 1,2

2025-2030 0,4 0,5 1,7 1,9 1,5 1,0 0,5 0,9 1,3 1,2 0,8

2030-2035 0,4 0,4 1,2 1,1 1,0 0,7 0,5 1,2 1,2 1,0 0,7
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7.2.2 Generering af affald fra erhverv 

Affald fra erhvervene er vist i tabel 10 og i figur 5. Det bemærkes, at frem til 2025 stiger 

mængden af affald fra erhvervene generelt ca. 2% pr. år (i samme periode stiger mængden af 

husholdningsaffald med ca. 1,4% pr. år), specielt bemærkes at mængden af byggeaffald stiger 

pga. den øgede byggeaktivitet. (Affald fra bygge- anlægsaktiviteter udgør godt 35% af er-

hvervsaffaldet). Desuden bemærkes en relativ tilbagegang i mængden af deponeringsegnet 

affald, hvor en del udsorteres til genanvendelige fraktioner. Efter 2025 stiger mængden af 

affald mere moderat som følge af en forventet lavere økonomisk vækst på lang sigt. 

 

  

 

 

 

FIGUR 5. Udvikling i affaldsmængder fra erhverv. 

 

TABEL 10. Udvikling i affaldsmængder fra erhverv. 
1000 tons

Dag-

renovation
Organisk affald

Forbrændings-

egnet

Deponerings-

egnet

Papir, pap, 

emballage

Glas, plast, 

emballage
Haveaffald Jern Elektronik

Øvrigt 

affald
Asfalt

Bygge-

affald

Rest fra 

kraftværker
Total

2011 62 258 1.047 178 454 88 241 877 13 653 400 2.500 669 7.441

2012 58 263 966 177 427 105 151 866 19 547 686 2.359 541 7.166

2013 64 242 951 164 421 109 197 810 14 480 763 2.510 781 7.504

2015 74 231 989 151 428 108 219 706 20 560 751 2.794 551 7.582

2020 61 236 1.040 138 520 123 245 765 33 610 811 3.348 544 8.473

2025 58 266 1.120 152 591 135 269 834 39 673 863 3.757 604 9.362

2030 60 292 1.179 161 630 144 285 873 41 718 877 3.890 676 9.828

2035 62 321 1.240 172 668 152 299 927 43 758 888 3.998 660 10.189

Årlig 

procent

Dag-

renovation Organisk affald Forbrændingsegnet

Deponeringseg

net

Papir, pap, 

emballage

Glas, plast, 

emballage Haveaffald Jern Elektronik

Øvrigt 

affald Asfalt Byggeaffald

Rest fra 

kraftværker Total

2011-2012 -6,0 1,9 -7,8 -0,6 -5,8 18,9 -37,3 -1,3 45,9 -16,2 71,4 -5,6 -19,1 -3,7

2012-2013 9,8 -7,7 -1,5 -7,7 -1,4 3,4 30,1 -6,5 -25,9 -12,3 11,1 6,4 44,3 4,7

2013-2015 7,4 -2,4 2,0 -3,9 0,8 -0,5 5,5 -6,6 18,0 8,0 -0,8 5,5 -16,0 0,5

2015-2020 -3,8 0,4 1,0 -1,8 4,0 2,7 2,2 1,6 10,7 1,7 1,5 3,7 -0,3 2,2

2020-2025 -0,8 2,4 1,5 2,0 2,6 1,9 1,9 1,8 3,2 2,0 1,3 2,3 2,1 2,0

2025-2030 0,8 1,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 0,9 1,2 1,3 0,3 0,7 2,3 1,0

2030-2035 0,6 1,9 1,0 1,3 1,2 1,1 0,9 1,2 1,1 1,1 0,3 0,6 -0,5 0,7
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7.2.3 Behandling af affald fra primære kilder 

Forudsættes behandlingsandele pr. fraktion uændret viser figur 6 og tabel 11 udviklingen i 

behandlingen af affaldet fra primære kilder. Meget overordnet ses, at mængden af primært 

affald vokser med i gennemsnit 2% om året frem til 2025, samt at forbrændingsegnet affald og 

affald der deponeres er stort set konstant. Dvs. langt hovedparten af den stigende affalds-

mængde bliver oparbejdet (mængden vokser små 3% pr. år). Aggregeret stiger andelen af 

affald der oparbejdes fra 67,5% i 2015 til 71,89% i 2025 og andelen der forbrændes reduceres 

fra 27,1% til 22,9%. Efter 2025 forventes behandlingsandelene stort set at være konstante. 

 

  

 

 

 

FIGUR 6. Behandling af affaldsmængder samlet fra primære kilder. 

 

TABEL 11. Behandling af affaldsmængder samlet fra primære kilder. 

1000 tons Oparbejdning Forbrænding Deponering

Særlig 

behandling

Afgiftsfritaget 

forbrænding

Afgiftsfritaget 

deponering

Midlertidig 

oplagring Sum

2000 6.784 2.743 1.131 17 77 5 10.757

2005 7.068 3.059 789 18 81 3 191 11.209

2013 7.139 3.042 457 74 109 10.822

2015 7.354 2.949 403 112 73 10.891

2020 8.530 2.904 421 125 75 12.055

2025 9.457 3.021 470 138 81 13.167

2030 9.907 3.157 497 147 86 13.794

2035 10.245 3.279 522 154 90 14.290

Årlig 

procent Oparbejdning Forbrænding Deponering

Særlig 

behandling

Afgiftsfritaget 

forbrænding

Afgiftsfritaget 

deponering

Midlertidig 

oplagring Sum

2000-2005 0,8 2,2 -7,0 0,8 1,0 -8,5 0,8

2005-2013 0,1 -0,1 -6,6 19,5 -100,0 -100,0 -6,7 -0,4

2013-2015 1,5 -1,5 -6,1 22,9 -18,5 0,3

2015-2020 3,0 -0,3 0,9 2,3 0,5 2,1

2020-2025 2,1 0,8 2,2 1,9 1,5 1,8

2025-2030 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 0,9

2030-2035 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 0,7
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7.3 Kommunalt affald, generering og behandling. 
Figurer og tabeller i dette afsnit er produceret af modellen med eksogene effekter inddateret i 

”M Flyt” arket, og ingen i ”Flyt” arket jf. afsnit 2.1. Mængden af genereret affald beskrevet i 

afsnit 6 er vist i figur 7 og tabel 12. Umiddelbart bemærkes, at de store mængder er dagreno-

vation, forbrændingsegnet affald, haveaffald samt indsamlet papir, pap, glas, plast inkl. embal-

lage. Mængden af dagrenovation falder som følge af øget udsortering til organisk affald, papir, 

pap, glas, plast og emballage, der så får stigende mængder. Mængden af haveaffald stiger 

som følge af udvikling i antal husstande samt en reduceret fortsættelse af den hidtidige trend i 

indsamlingen. Endelig stiger mængden af jern, elektronik og byggematerialer, men totalt set er 

disse mængder en relativ beskeden andel af det kommunale affald. 

 

  

 

 

 

FIGUR 7. Udviklingen i mængden af kommunalt affald. 

 

TABEL 12. Udviklingen i mængden af kommunalt affald. 

1000 tons
Dag-

renovation

Organisk 

affald

Forbrændings-

egnet m.v.

Deponerings-

egnet

Papir, pap, 

emballage

Glas, plast, 

emballage
Haveaffald Jern Elektronik Øvrigt affald

Gips, PVC, 

Træ
Total

2000 1.458 74 1.005 180 579 96 513 353 130 26 4.414

2005 1.499 57 1.072 180 641 126 577 212 13 113 30 4.520

2013 1.462 66 1.038 63 525 188 716 239 63 85 127 4.573

2015 1.435 78 954 52 538 210 784 224 64 68 199 4.606

2020 1.305 230 960 53 637 292 885 246 105 74 275 5.061

2025 1.282 296 1.030 60 720 332 924 270 123 82 319 5.437

2030 1.312 307 1.099 66 773 350 951 282 131 87 347 5.704

2035 1.337 317 1.151 69 815 362 978 300 138 92 366 5.926

Årlig 

procent

Dag-

renovation

Organisk 

affald

Forbrændings-

egnet m.v.

Deponerings-

egnet

Papir, pap, 

emballage

Glas, plast, 

emballage
Haveaffald Jern Elektronik Øvrigt affald

Gips, PVC, 

Træ
Total

2000-2005 0,6 -4,9 1,3 0,0 2,0 5,5 2,4 -9,7 -2,7 2,5 0,5

2005-2013 -0,3 1,8 -0,4 -12,2 -2,5 5,1 2,8 1,5 22,2 -3,5 19,8 0,1

2013-2015 -0,9 8,5 -4,2 -9,6 1,2 5,7 4,6 -3,1 0,9 -10,6 25,3 0,4

2015-2020 -1,9 24,2 0,1 0,4 3,4 6,8 2,4 1,9 10,4 1,6 6,7 1,9

2020-2025 -0,3 5,2 1,4 2,7 2,5 2,6 0,9 1,8 3,2 2,0 3,0 1,4

2025-2030 0,5 0,7 1,3 1,7 1,4 1,0 0,6 0,9 1,3 1,3 1,7 1,0

2030-2035 0,4 0,7 0,9 1,1 1,1 0,7 0,6 1,2 1,1 1,1 1,1 0,8
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Behandlingen af kommunalt affald er vist i figur 8 og tabel 13. Ligesom for affald generelt sti-

ger andelen af kommunalt affald der oparbejdes og mængden der forbrændes, reduceres i 

fremskrivningen. Andelen der oparbejdes stiger fra 46,7% i 2015 til 56,1% i 2025, og andelen 

der forbrændes reduceres fra 50,7% i 2015 til 41,9% i 2025. Efter 2025 er der kun mindre 

ændringer i behandlingsandelene. 

 

  

 

 

FIGUR 8. Behandling af kommunalt affald. 

 

TABEL 13. Behandling af kommunalt affald. 

1000 tons Oparbejdning Forbrænding Deponering
Særlig 

behandling

Midlertidig 

oplagring
Sum

2000 1.717 2.455 193 8 41 4.414

2005 1.719 2.560 194 7 39 4.520

2013 1.927 2.472 87 7 79 4.573

2015 2.151 2.336 59 7 53 4.606

2020 2.717 2.221 63 7 51 5.031

2025 3.034 2.267 71 8 55 5.405

2030 3.195 2.362 77 9 59 5.670

2035 3.335 2.437 81 9 62 5.890

Årlig 

procent
Oparbejdning Forbrænding Deponering

Særlig 

behandling

Midlertidig 

oplagring
Sum

2000-2005 0,0 0,8 0,1 -2,6 -1,2 0,5

2005-2013 1,4 -0,4 -9,6 -0,3 9,4 0,1

2013-2015 5,6 -2,8 -17,3 -1,3 -18,0 0,4

2015-2020 4,8 -1,0 1,3 1,5 -0,1 1,9

2020-2025 2,2 0,4 2,5 1,8 1,3 1,4

2025-2030 1,0 0,8 1,6 1,2 1,3 1,0

2030-2035 0,9 0,6 1,1 1,1 1,0 0,8  

 

 



  

 

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

www.mst.dk 

 

 

Fremskrivning af generering og behandling af affald 

FRIDA 2017 er en opdatering af den eksisterende model til fremskrivning af affalds-

mængder i Danmark. Modellen beskriver den forventede fremtidige udvikling i af-

faldsmængder i Danmark, fordelt på typer og behandlingsformer. Den er baseret på 

historiske affaldsdata til og med 2015 samt tal fra ADAM (Annual Danish Aggregate 

Model) som Danmarks Statistik udvikler. Frida har været anvendt af Miljøstyrelsen 

siden 1998. 

Man kan se på hele landets produktion eller vælge at fokusere på de mængder, der 

har kommunalt ophav. Der er mulighed for at pulje fraktioner samt tilføje, fjerne, eller 

flytte mængder efter eget skøn om udviklingen. Modellen som kan hentes fra Miljø-

styrelsens hjemmeside har som udgangspunkt nogle flytninger af data som afspejler 

de forventede effekter af eksisterende og planlagte kommunale affaldsordninger. 

I denne rapport beskrives hvordan udviklingen i affaldsproduktion estimeres ud fra 

ADAM tallene, samt hvordan man anvender modellen. Endeligt analyseres de store 

træk i den beregnede udvikling for nationale og kommunale mængder. 


