Danmark
uden affald
Genanvend mere
– forbrænd mindre

Fakta om

Dit og Danmarks affald
Her ender affaldet
Ud af de samlede danske affaldsmængder1 bliver:
•
•
•
•

6 1 % genanvendt
29 % forbrændt
6 % deponeret
4 % til midlertidig oplagring og særlig behandling

Kilde: Miljøstyrelsens Affaldsstatistik 2011

Hvad er forskellen
på genbrug og
genanvendelse?

Sådan ser indholdet af din skraldespand ud

41 % Madaffald

•

G enbrug er, når den
konkrete ting bliver
brugt igen – f.eks.
når du afleverer en pose
tøj i genbrugsbutikken,
og et andet menneske
får glæde af din aflagte
sweater.

•

G enanvendelse er, når
materialet fra en ting
bliver brugt til at
producere en ny ting
– som når dine tomme
vinflasker og syltetøjsglas bliver smeltet om
til ny glasemballage.

23 % Papir
16 % Forbrændingsegnet,
fx bleer og små grene
12 % Plast
3%

Metal, fx øl- og konservesdåser, fyrfadslys, kapsler,
foliebakker

3%

Div. ikke-forbrændingsegnet, fx aske, keramik og
porcelæn

2%

Glas, fx glas til syltetøj,
oliven mv., flasker

0%

Elektronik, batterier og
andet farligt affald, fx
medicinrester, olie og
kemikalier

Fordelingen af affaldsfraktioner i dagrenovationen fra danske enfamilieboliger.
Kilde: Miljøstyrelsen 2012

Kilde: Miljøstyrelsen

1.	Pga. et nyt dataindsamlingss ystem vurderer Miljøstyrelsen,
at genanvendelsesp rocenten reelt er lidt højere end 61 %.
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Her kommer affaldet fra
I Danmark producerede vi i 2011 ca. 9 mio. tons affald, ekskl. jord.
Den største klump er byggeaffald, mens husholdningerne står for næstmest:
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Danmark i forhold til EU
Danmark forbrænder mest i Europa
Ud af de 2,4 millioner tons affald fra de danske
husholdninger udgør affald til forbrænding
over halvdelen. Ifølge Eurostat er Danmark det
land i EU, der relativt set forbrænder mest affald.
Analyser fra danske enfamilieboliger viser,
at en stor del af dagrenovationen kunne være
blevet genanvendt, hvis det blev sorteret. For
eksempel udgør madaffald og papir omkring
to tredjedele af det affald, der bliver brændt.

Danskerne producerer mest affald
og er mellemgod til genanvendelse
Danmark er det land i EU, der producerer mest
affald pr. indbygger (kommunalt indsamlet
affald, der bruges som målestok i EU). Samtidig
er de lande, vi normalt sammenligner os med,
bedre til at genanvende affaldet. Det skyldes
primært, at Danmark har fokuseret på at
undgå at deponere affald ved at forbrænde det.
De andre lande har ikke samme tradition for
at forbrænde affald.

Produktion og genanvendelse af kommunalt indsamlet affald i EU
%
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Danmark er det EU-land,
der producerer mest affald
pr. indbygger, og vi er
dårligere til at genanvende
end lande, vi normalt
sammenligner os med.
Kilde: Eurostat, kommunalt
indsamlet affald 2011.
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