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Artiklens formål og 
afgrænsning 

Denne artikel har til formål at vise udviklingen fra forureningsrådets rapport nr. 20, august 
1971 til nutidens affaldspolitik med fokus på miljøministeriets og miljøstyrelsens initiativer, og 
hvorledes disse kan siges at have ført til ændringer / forbedringer i miljøtilstanden. 
 
Artiklen tager afsæt i de statistikker og den viden vi har om affaldets behandling fra 1970 frem 
til den sidste officielle danske affaldsstatistik fra 2016. Den vil runde af med de sidste udfor-
dringer vedr. det store paradigme- skifte mod cirkulær økonomi, som forudsætter en hold-
ningsændring fra at betragte affald som uden værdi til anerkendelse af affald som en betyd-
ningsfuld ressource. 
 
Artiklen omtaler ikke i detaljer regulering af særlige typer af affald, f eks farligt affald, slam og 
røggasrensningsprodukter. 
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Indledning 

Om affald generelt og om fascinationen ved at beskæftige sig 
med affald. 

Affaldsområdet har altid været et udfordrende og spændende område at beskæftige sig med 
på grund af dets kompleksitet og dets kalden på behov for særlige styringsmidler for at opnå 
forbedringer. 
 
Hertil kommer sammensætningen af affaldsbranchen, såvel den offentlige som den private, 
som kræver evner til at kunne begå sig i ganske forskellige ” miljøer”, lige fra vognmænd (eller 
skraldemænd) til entreprenører og leverandører af rådgivning og hardware, til kommunale og 
statslige embedsmænd, fra brancheforeninger til politikere. 
 
Når man har beskæftiget sig med affald i over 40 år kan man ikke undgå at blive grebet af af-
faldets fortryllende verden. 
 
Som vi sang til årsmøderne hos vognmændene, til fester hos R 98, hos Gendan og DAKOFA: 
 
”Op ad trappen let på tå 
Kommer jeg og banker på 
Når fruen lukker op 
Letter jeg på min top 
Har fruen skidt i dag? 
Så vil jeg gerne ha` 
Hvad der siden hen er faldet fra 
Til spildemanden” 
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1. Et historisk tilbageblik 

Affald kan forårsage en række miljøproblemer i form af lugt, gene, sygdom og forurening af 
miljøet, og der har gennem tiden været forskellige tiltag for at mindske generne. Allerede i 
stenalderen samlede man sit affald i køkkenmøddinger, og i dag er affald genstand for en om-
fattende regulering for at forebygge de nævnte miljøproblemer, som ellers ville være stærkt 
dominerende med nutidens høje økonomiske aktivitet og koncentration af bosætning i byerne. 
 
I takt med at byerne voksede og i takt med den teknologiske udvikling og fremkomsten af ke-
mikalier, blev affald en sundhedsrisiko i byerne og for det grundvand uden for byerne, som vi 
hentede ind til byen for at drikke. 
 
Industrisamfundet førte til vækst af lossepladser og kedelige sager med grundvandsforure-
ning. Affaldet fyldte meget. Etableringen af forstæderne i 60erne, kombineret med den første 
energikrise førte til en kraftig udbygning af forbrændingsanlæg og fjernvarmeforsyningen. 
Alt dette var baggrunden for det arbejde og de rapporter, som forureningsrådet udkom med i 
1971. 
 
Affaldsforbrænding som bortskaffelsesmetode (udover deponering) havde været kendt siden 
1903, hvor det første forbrændingsanlæg blev indviet på Frederiksberg. I løbet af 1970’erne 
begyndte affaldsforbrænding for alvor at vinde frem, først som bortskaffelsesmetode (losse-
pladserne i udkanten af byerne var ved at være fyldt op), senere som en væsentlig kilde til 
kraft/varmeforsyning. Efter energikrisen i 1973, blev der sat fokus på at reducere afhængighe-
den af olie, og elselskaberne blev anmodet om at konvertere til kul. Det eksisterende forsy-
ningsnet fra kulfyrede kraftværker blev også til nytte for udbygning af affaldsforbrændingsan-
læg, således at disse anlæg kunne fungere som kraft/varmeværker. 
 
Forureningsrådets   rapport fra 1971 viste at omkring 1970 var der etableret 1200 losseplad-
ser, hvoraf 450 var privatejede, 49 forbrændingsanlæg og 9 komposteringsanlæg. Rapporten 
skønnede, at den samlede affaldsproduktion i 1970 var godt 3 millioner tons fordelt på føl-
gende affaldstyper: 
 

TABEL 1. Skøn over affaldsproduktion i Danmark i 1970 

Type Tons  Bemærkninger 

Husholdning 1.400.000   

Handel og kontor 70.000   

Industri 210.000 Antagelig lavt skønnet  

Byggematerialer 300000* Antagelig lavt skønnet  

Slagger 500.000*   

Spildevandsslam 300.000 Angivet i tørstof. I vådvægt 
1.000.000 tons 

Industrislam 100.000* Meget usikkert 

Olieaffald 70.000 Antagelig lavt skønnet  

Kemikalier 10-20.000 Meget usikkert 

Kasserede biler 50.000   

I alt 3.020.000   

Kilde: Forureningsrådets rapport, 1971 
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Det fremgik også af Forureningsråddets rapport, at i 1970 udgjorde forbrænding 30% af den 
samlede affaldsmængde, kompostering 11% og deponering 59%. 
 
I løbet af de næste år blev forbrændingskapaciteten næsten fordoblet med etablering af to 
store forbrændingsanlæg i Københavnsområdet og der skete et markant fald i antallet af los-
sepladser (Miljøstyrelsen 1977) og jf. Tabel 5 side 15. 
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2. Opbygningsfasen 1971-
1985 

2.1 Forureningsrådet 
 
I 1964 fremsatte SF det første forslag i folketinget til en mere markant indsats mod forurenin-
gen, og selvom der ikke umiddelbart politisk blev fulgt op herpå, var kimen lagt til at sætte for-
ureningsbekæmpelse på dagsordenen. Det samme skete i den vestlige verdens øvrige stærkt 
industrialiserede lande. 
 
VKR-regeringen med den konservative indenrigsminister Poul Sørensen i spidsen iværksatte i 
1968 en undersøgelse af forureningstilstanden og året efter fulgte nedsættelse af et forure-
ningsråd, som fik til opgave at skaffe et overblik over forureningstilstanden og komme med an-
befalinger til bekæmpelse af forureningen. 
 
I oktober 1971 udkom forureningsrådets rapport nr. 20 om fast affald (Forureningsrådet, 1971) 
med følgende anbefalinger: 
 
• Mindste krav til lossepladser, gennem forhåndsgodkendelse hvor man gennem kontrol og 

pasning undgår forurening af grundvandet ved nedsivning, smittespredning, røggener fra af-
brænding samt lugtgener. 

• Geologisk godkendelse af deponeringssteder for såvel eksisterende pladser som for fremti-
dige, ved gennemførelse af hydrologiske og geologiske undersøgelser af eksisterende og 
påtænkte lokaliteter 

• Registrering af arealer, som er egnede til deponering, 
• Etablering af specielle kommunale indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald 
• Deponering af slagger fra energifremstilling og forbrændingsanstalter under hensyntagen til 

stedets grundvandsforhold, evt. på særlige deponeringspladser eller på kontrolleret losse-
plads 

• Undersøgelser af slam fra spildevandsanlæg og inddragelse af slamproduktion i overvejel-
serne vedrørende den øvrige håndtering af fast affald 

• Etablering af behandlingsmuligheder for olie-og kemikalieaffald 
• Information om affaldsordninger 
 
2.2 Miljøministeriets og Miljøstyrelsens etablering og første 

initiativer 
 
Til at følge op på forureningsrådets anbefalinger, som også omfattede anbefalinger til forebyg-
gelse af forurening fra andre kilder end affald, blev der, som det første i verden, etableret et 
ministerium (ministeriet for forureningsbekæmpelse) den 1. januar 1971 og en Miljøstyrelse 
den 1. april1972. 
 
Forureningsrådet udgav i løbet af kun 2 år i alt 31 rapporter, herunder også en om luftforure-
ning fra affaldsforbrændingsanlæg. 
 
I det nye ministerium og efterfølgende i den nye styrelse, forberedte man en særlig lov for mil-
jøbeskyttelse, som skulle sikre, at der blev fulgt op på forureningsrådets anbefalinger. Loven 
blev vedtaget i 1973 og trådte i kraft 1.oktober 1974. 
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For affaldsområdet betød loven, at alle nye deponerings-og forbrændingsanlæg skulle have en 
miljøgodkendelse. 
Loven var i øvrigt kendetegnet ved at være en ” bemyndigelseslov”, som i vidt omfang uddele-
gerede den egentlige implementering til kommuner og amtskommuner. Denne lovform nød-
vendiggjorde et tæt samarbejde mellem miljøstyrelsens embedsmænd og de øvrige parter i 
regulering af affald, amter, kommuner, dansk industri, danske vognmænd, dansk landbrug og 
grønne organisationer. Samarbejdet var af uvurderlig betydning for den forståelse for de nye 
regler, som var en del af de opnåede forbedringer på affaldsområdet. 
 
Med en vejledning fra 1974 blev en registrering af affald for at forbedre datagrundlaget igang-
sat, idet miljøstyrelsen opfordrede amtskommunerne til at foretage en registrering af affalds-
mængder og affaldstyper. Registreringen skulle indhentes ikke blot fra de kommunale behand-
lingsanlæg, men også fra affaldsproducerende virksomheder og private indsamlere. Udover at 
foretage en registrering opfordredes også til at der blev opstillet prognoser for kapacitetsbehov 
for fremtidige deponeringsanlæg. 
 
 Miljøbeskyttelsesloven indførte regler om planlægning af placering af lossepladser og for-
brændingsanlæg, hvor der ved planlægning af disse behandlingsanlæg skulle lægges vægt på 
omgivelsernes sårbarhed overfor forurening, herunder hensynet til beskyttelse af grundvand. 
 
For at sikre, at de nødvendige miljøhensyn ved placering af lossepladser blev taget, udgav 
miljøstyrelsen i 1974 en ” Vejledning for kontrollerede lossepladser, placering, indretning og 
drift”, som direkte opfølgning på forureningsrådets anbefalinger. Specielt bestemmelsen om 
sikring af ferskvandsressourcer er værd at lægge mærke til: ” Ferskvandsressourcer skal sik-
res mod forurening ved etablering af en membran af lavpermeabelt materiale (under gunstige 
omstændigheder kan de naturlige jordlag yde tilstrækkelig sikkerhed)”. Selvom publikationen 
har karakter af ” vejledning” og derfor ikke er bindende for myndighedernes administration, 
blev der ved godkendelse af nye lossepladser henvist til denne vejledning med bindende krav i 
vilkårene for godkendelse. I forbindelse med planlægning af placering af kommende losse-
pladser blev den afgørende faktor, at lossepladsens placering ikke udgjorde en trussel for 
grundvandsreservoirer, og det blev praksis, at der altid skulle etableres en kunstig membran, 
selv ved den optimale kystnære placering. Den kystnære placering var i øvrigt stærkt proble-
matisk og ofte stridende mod andre hensyn af naturfredningsmæssig karakter. 
 
At reglerne om placering af lossepladser ud fra beskyttelseshensyn for drikkevand kunne ud-
gøre en konflikt i forhold til den fysiske planlægning i øvrigt, er sagen om etablering af en udvi-
delse af Sengeløse losseplads i 1985 et eksempel på. Den omtales i næste afsnit. 
 
Med vedtagelsen af lov om olie- og kemikalieaffald i 1972 blev der givet regler for regulering af 
dette område, hvor affaldet skulle afleveres til det nyetablerede fælleskommunalt ejede anlæg 
i Nyborg, Kommunekemi, som kunne forbrænde affaldet ved høje varmegrader. Til systemet 
var knyttet et antal kommunale modtagestationer, som sørgede for at viderebringe det indsam-
lede affald til Kommunekemi. 
 
Denne måde at løse problemaffald på gav anledning til eksportfremstød, og blev kopieret i 
lande som Finland og Sverige, hvor anlæg med tilsvarende teknologi og med danske anlægs-
leverandører blev opført. 
 
2.3 Genanvendelse og emballagelovgivning 
I tiden op gennem 70’erne tog man også hul på genanvendelsesområdet for optimal behand-
ling af affald, og i 1978 udkom loven om genanvendelse af papir og drikkevareemballage, som 
havde en målsætning om genanvendelse af mindst halvdelen af affaldet. 
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I 1977 genanvendtes ca. 200. 000 tons husholdnings- og industriaffald, især papir og pap. 
Genanvendelsen udgør knap 7-8% af det husholdningsaffald som indsamles (Miljøstyrelsen, 
1981).  
Allerede inden genanvendelseslovens vedtagelse var initiativer i gang til forberedelse af loven. 
En arbejdsgruppe omkring returpapir nedsættes af miljøministeren i 1974 og barsler med den 
såkaldte ”Returpapirrapport” i oktober 1975. Rapporten anbefaler 
 
• Der udarbejdes en nærmere vurdering af mulighederne for at producere avispapir i Danmark 

ud fra returpapir, dansk nåletræ og cellulose 
• Det opstilles regler for indhold af returpapir i bølgepap 
• At en separat indsamling af returpapir fra husholdninger udbygges i takt med at etableringen 

af stabile afsætningsmuligheder for returpapir 
 
Returpapirgruppens rapport fulgtes op af en anden arbejdsgruppe om miljøpapir, som i okto-
ber- november 1977 testede hvilken typer miljøpapir (papir som indeholder returfibre) fremstil-
let i Danmark, som kunne anvendes inden for det offentlige. Gruppen fandt, at miljøpapir 
kunne anvendes med få undtagelser. 
 
En anden arbejdsgruppe om ”Genanvendelse af flasker til vin og spiritus” blev nedsat af Miljø-
styrelsen på baggrund af miljøministerens redegørelse om genanvendelse den 13. marts 
1975. Rapporten, der udkom januar 1978, beskæftigede sig med genanvendelse af vin- og 
spiritusflasker, og anbefalede bl.a. 
 
• At genanvendelse af vin- og spiritusflasker først og fremmest bør baseres på genbrugsfla-

sker 
• At det offentlige, for ikke genbrugsflasker, sikrer etablering og drift af glasindsamling og gen-

vinding af glas ved containerordninger 
• At styringsmidler som pant og afgiftsordninger kan anvendes til at forøge genbruget 
 
Disse og andre initiativer, samt miljøministerens (Helge Nielsen) skriftlige redegørelse om gen-
anvendelse marts 1975 førte til vedtagelse af genanvendelsesloven, den 8 juni 1978. Loven 
blev begrænset til at omfatte papir og drikkevareemballager, selv om forslaget lagde op til bre-
dere anvendelse, men industrien var imod. Derfor blev fokus på at indsamle råstoffer til eksi-
sterende danske papirfabrikker og glasvirksomheder, som ikke havde en konkurrencedygtig 
kapacitet.  
 
Loven blev hurtigt fulgt op med krav om at alle kommuner skulle indsamle papir og drikkevare-
emballager fra private husstande og krav om at drikkevareemballager skulle omfatte god-
kendte returflasker. Det blev således forbudt at sælge dåseøl og-sodavand, et forbud som 
førte til den såkaldte dåsesag på EU-niveau, som omtales nedenfor. 
 
Med genanvendelsesloven fulgte en bevilling på 20 mio. kr. til projekter, der kunne øge genan-
vendelsen af glas og papir. Den blev dog ikke udnyttet i fuldt omfang, kun 14 mio. blev brugt, 
og allerede i maj 1982 blev ordningen gjort bredere og fik tilført 48 mio. kr. via et aktstykke til 
videreudvikling af kommunale indsamlingsordninger af papir og drikkevareemballage, udvik-
lings- og forsøgsanlæg til sortering af forskellige affaldstyper, samt investeringstilskud til til-
skud til større anlægsinvesteringer med produktionsformål. Der blev inden vedtagelsen af en 
ny genanvendelseslov i 1984 også åbnet op for genanvendelsesprojekter for materialer som lå 
uden for genanvendelsesloven fx projekter om madaffald, plast, asfalt og freon,  
 
En revision af genanvendelsesloven var forudsat at skulle finde sted i Folketingsåret 1983/84. 
Som oplæg hertil fremsendte Miljøstyrelsen i oktober 1983 til folketinget en redegørelse for 
genanvendelse og renere teknologi (mindre forurenende teknologi). 
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Redegørelsen introducerer renere teknologi - begrebet ud fra erkendelsen af, at skal affalds-
mængden mængdemæssigt reduceres og gøres mindre miljøbelastende, er det nødvendigt at 
se på faktorer som: 
 
• Ændringer i selv produktionsprocesserne 
• Ændringer i valg af råvarer og halvfabrikata 
• Udvikling af produktdesign 
 
Redegørelsen førte til at den reviderede genanvendelseslov, som blev vedtaget i 1982, kom til 
at omfatte alle materialer og mindre forurenende teknologi og et Råd til fremme genanven-
delse og mindre forurenende teknologi (Genanvendelsesrådet) blev nedsat. Rådet skulle virke 
for fremme af genanvendelse af materialer eller spildprodukter og samtidig nedsætte miljøbe-
lastningen ved omstilling til mindre forurenende teknologi (renere teknologi).  
 
En oversigt over, hvilke projekter genanvendelsesrådet gav støtte til findes i et senere afsnit. 
 
2.4 Affaldssektorens organisering 
Organisatorisk øgedes det fælleskommunale samarbejde i perioden i takt med, at affaldsplan-
lægningens betydning vandt indpas. Det var specielt et samarbejde om etablering af fælles 
anlæg til deponering og affaldsforbrænding, som i starten af 70’erne viste sig ved etablering af 
de 2 første affaldsselskaber for hovedstaden og de omliggende kommuner, Vestforbrænding 
og Amagerforbrænding. Siden støtte flere affaldsselskaber til, specielt da den meget omtalte 
Sengeløse sag gav kommunerne helt nye beføjelser indenfor håndtering af såvel hushold-
ningsaffald som erhvervsaffald. Sagen omtales i afsnittet nedenfor. 
 
2.5 Konklusion 
 
Perioden er generelt kendetegnet ved, at de første resultater af regulering til opfølgning af for-
ureningsrådets anbefalinger viser sig i form af betydeligt færre antal lossepladser, miljøgod-
kendelse af forbrændingsanlæg og øget genanvendelse. Kimen bliver således lagt til miljømi-
nisteriets storhedstid. 
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3. Miljøministeriet 1985-2002 

3.1 Udvikling af den danske affaldsmodel 
I 1985 udkom den første handlingsplan for affald for perioden 1985-90. Heri introduceredes et 
affaldshierarki for første gang hvor affaldsbehandling blev prioriteret ved begrænsning af af-
faldsmængden gennem anvendelse af renere teknologi, forsvarlig energiudnyttelse af affaldets 
ressourcer, sikring af forsvarlig deponering af affald og begrænsning af forurening fra eksiste-
rende og nedlagte affaldsdepoter. 
 
En konkret sag, den såkaldte Sengeløse-sag, gav anledning til fødslen af ” den danske af-
faldsmodel” i 1985. 
 
Sagen drejede sig om en udvidelse af den eksisterende losseplads i Sengeløse, som var ble-
vet godkendt af hovedstadsrådet og planstyrelsen ud fra reglerne i regionplanloven, hvori hen-
synet til grundvandsbeskyttelse ikke indgik. 
 
Denne godkendelse blev påklaget til miljøstyrelsen, som på baggrund af den påtænkte etable-
ring af udvidelsen i umiddelbar nærhed af et grundvandsreservoir, gav klagerne medhold. 
 
Afgørelsen medførte en kaotisk situation blandt de vognmænd, som havde opgaven med at 
transportere affaldet til deponering, og som nu måtte se sig om efter et andet sted at depo-
nere. Det afslørede en manglende overordnet styring af kapacitet på behandlingsanlæg og 
usikkerhed om kommunernes rolle som planlægger af behandling af såvel kommunalt-som pri-
vat affald. På den baggrund udgav miljøstyrelsen i 1985 med lynets hast, og uden høring, et 
cirkulære som lagde ansvaret for at anvise alt affald til behandling og tilvejebringe den nød-
vendige behandlingskapacitet, såvel kommunalt som privat, hos kommunerne. Reglen var 
kombineret med en benyttelsespligt for virksomhederne til at benytte de anviste anlæg. Dan-
mark blev således det eneste land i Europa, hvor kommunerne havde ansvaret for at anvise 
affald også fra private virksomheder til behandling og også sikre, at den nødvendige behand-
lingskapacitet var tilstede, 
 
Med dette cirkulære fik myndighederne ikke blot en mulighed for planlægning af kapacitet på 
behandlingsanlæg, men også en enestående viden om mængder og typer af alt produceret 
affald, som vakte stor beundring (og misundelse??) hos miljømyndighederne i andre europæi-
ske lande. 
 
Reglerne blev på daværende tidspunkt mødt med stor forståelse og tilfredshed hos såvel kom-
munerne som vognmænd og private virksomheder, fordi der nu var lagt et klart ansvar hos 
kommunerne for al affaldsbehandling. 
 
Med udgivelsen af ” bekendtgørelse om bortskaffelse af affald” i 1989 blev reglerne om kom-
munal anvisning gjort endeligt forpligtende for virksomhederne. Organisatorisk betød det klare 
ansvar for kommunerne for at varetage behandling for alt affald også, at kommunerne organi-
serede sig i kommunale affaldsselskaber. 
 
DAKOFAs arbejde med at udgive rapporter var i høj grad med til at kvalificere miljøstyrelsens 
regelsæt. Her skal specielt nævnes rapporten om grundvandskontrol, som blev anvendt som 
reference ved myndighedernes godkendelses-og tilsynsopgaver, selvom den jo ikke var for-
pligtende for en ansøger. 
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3.2 Nye lossepladser skal være offentlig ejede 
På baggrund af konkrete sager i løbet af sidste halvdel af 80’erne, som involverede forurening 
fra privatejede lossepladser, ændredes miljøbeskyttelsesloven i 1991 således, at lossepladser 
i fremtiden skulle være kommunalt ejede. 
 
Helt konkret var anledningen til den bestemmelse en sag om forurening af grundvand fra Sten-
gårdens losseplads i Hvalsø, ejet af familien Hyveled. Lossepladsen var således privatejet, og 
gav anledning til meget omtale, da der blev konstateret spor af giftstoffer som følge af nedsiv-
ning fra lossepladsen i det underliggende grundvand. Udgifterne til den nødvendige oprens-
ning ikke kunne pålægges ejeren, som på det tidspunkt var gået konkurs, og måtte afholdes af 
offentlige midler. 
 
3.3 Afgifter på deponering og forbrænding 
I 1987 introduceredes en afgift på forbrænding og deponering med det formål, at styre affaldet 
væk fra disse behandlingsformer over til genanvendelse. Afgiften var på 40 kr. per ton, uanset 
behandlingsmetode, en afgift, som over 10 år steg til 375 kr. per ton for deponering og 330 kr. 
per ton for forbrænding. Afgiften blev senere varieret således, at den var lavere for forbræn-
dingsanlæg med varme og energiproduktion. 
 

 Kilde: Miljøstyrelsen, Affaldsstatistik 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012, 2014 og 2016 samt Affaldsafgiftsloven. 

 
 

 

FIGUR 1. Sammenhængen mellem udviklingen i den danske afgift på deponering og procent-
delen af det totale affald, der deponeres 1985-2016. 
 
Affaldsafgiften har gennem 30 år haft en meget positiv indflydelse på reduktion af affald til de-
ponering og en tilskyndelse til udvikling af genanvendelse, specielt hvad angår byggeaffald. 
Allerede i 1993 blev 82% af denne fraktion genanvendt, hvilket jo talte godt med, når den sam-
lede genanvendelsesprocent skulle gøres op. Der har siden været stillet mange spørgsmål til 
kvaliteten af den genanvendelse, som byggeaffaldet gennemgik. 
 
3.4 De første nationale affaldsplaner 
I 1992 udsendte regeringen den første handlingsplan for affald og genanvendelse for perioden 
1993-97 med en overordnet målsætning på genanvendelse på 54% inden år 2000, 25% for-
brænding og max 21% deponering. Den blev politisk målsætning for kommunernes planlæg-
ning af indsatsen med behandling af affald, som de redegjorde for i den kommunale affalds-
planlægning, med en tidshorisont på 12 år. 
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I 1997 udkom ” Affald 21”, regeringens affaldsplan 1998-2004, som kunne konstatere, at må-
lene i den tidligere handlingsplan var nået. I denne handlingsplan blev det også slået fast, at ” 
affald ikke bare er et miljøproblem, men også en ressource, som det gælder om at udnytte på 
en miljømæssigt effektiv måde ”, (Affald 21, 1999). 
 
Her blev for første gang lagt kimen til den strid, som senere opstod mellem kommunerne og 
virksomheder om kommunernes ret til at behandle genanvendeligt erhvervsaffald, en strid, 
som medførte, at det genanvendelige erhvervsaffald ved affaldsbekendtgørelsen i 2010 ikke 
længere var kommunalt ansvar. 
 
De administrative byrder for kommunerne med at administrere reglerne om, at visse typer af 
det genanvendelige erhvervsaffald kunne modtages på genbrugsstationerne viste sig at være 
helt uoverskuelige, ligesom bestemmelsen jo medførte, at der ikke længere kunne foregå en 
kapacitetsplanlægning og registrering af affaldsmængder for det genanvendelige erhvervsaf-
fald. Kommunerne har bevaret anvisningsretten til erhvervsaffald for såvel deponering og for-
brænding. Anvisningsretten udgjorde i alt 43% af den samlede affaldsmængde i 2009. 
 
Handlingsplanen omtalte også fordelene ved bioforgasning af bioaffald frem for forbrænding, 
idet man ved bioforgasning kunne udnytte såvel gødnings-som energiindholdet. Planen omta-
ler også teknologiudviklingen og opfordrer til et øget kommunalt samarbejde om udvikling af 
teknologier. Planen var i det hele taget meget visionær. 
 
3.5 Affaldsafgifter giver provenu og mulighed for støtte 
Afgiften på deponering og forbrænding har gennem årene givet store indtægter foruden at til-
skynde til mere genanvendelse. Deponeringsprovenuet var størst i begyndelsen af perioden. 
Det var ca. 520 mio. kr. i 1993, 310 mio. kr. i 2000, 135 mio. kr. i 2009 og 145 mio. kr. i 2016 
(løbende priser) (Skatteministeriet, 2018). Forbrændingsafgiften gav 260 mio. kr. i 1993, men 
ca. 890 mio. kr. i 2009. Dertil kommer afgifter på emballager og plastposer for at mindske af-
faldsmængden, som ca. har givet en mia. kr. om året i perioden fra 2002 til 2013, men på 
grund af afgiftsnedsættelser gav den kun 680 mio. kr. i 2017 (Skatteministeriet, 2018).  
 
En del af dette samlede provenu fra deponering, forbrænding og emballage på i perioder årligt 
2 mia. kr. er gået tilbage til affaldssektoren, men langt fra alt. I de sidste 20 år max 5%. Resten 
har dækket andre miljøtiltag eller bidraget til finansiering af skoler, hospitaler mv. Tabel 2 vi-
ser, hvilke tilskud Miljøstyrelsen har givet gennem årene til fremme af genanvendelse og 
bedre affaldsbehandling. Som det fremgår af tabellen, så er det især i perioden 1985 -2001, 
og 2014-2017, at der er givet tilskud til at fremme genanvendelse, mens perioden fra 2002 til 
2014 var noget tør. 
 

TABEL 2. Støtte til genanvendelse og andre affaldsprojekter. Angivet i mio. kroner og i faste 
priser, 2015. 
 

1985-
1992 

1993-
1997 

1998 2001 2002 2005 2006 2009 2014 2017 

”Rene” affalds-
tilskud 

*156 
årligt 

***32 
årligt 

39 35 20    50 49 

**Kun en del af 
midlerne gik til 
affald. Skøns-
mæssigt max 
10% af det an-
givne beløb. 

  
   32 44 48   

Kilde: Beregning baseret på Genanvendelsesrådets årsberetninger, 1985-1991 og Årsberetninger fra Rådet vedrørende 
genanvendelse og mindre forurenende teknologi, 1992-1998 og Årsberetning for Program for Renere Produkter m.v. 
2001 og 2002; Miljøstyrelsens årsrapport for regnskabsårene 2005, 2006 og 2009; Finanslov 2016 og Danmarks Statistik   
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*Tallene til og med 2002 er støtte bevilget via Genanvendelsesrådet og Rådet for genanvendelse og renere teknologi og 
Rådet for renere produkter mv. ** Støtte bevilget via virksomhedsordningen, *** Nedgangen skal ses i sammenhæng 
med, at der blev afsat 660 mio. kr. (2015 priser) til fremme af renere teknologi i perioden 1993-1997. 

 
3.6 Projekter til fremme af genanvendelse 
Miljøstyrelsen har siden genanvendelseslovens start i 1978 og frem til at Genanvendelsesrå-
det blev afløst af Miljørådet for renere produkter i 1999 disponeret ca. 772 mio. kr. som skulle 
fremme genanvendelsen, se Tabel 3. 
 

TABEL 3. Genanvendelsesprojekter 1979-1998, mio. kr. i løbende priser 

Udredninger, herunder databearbejdning, udredninger om afgifter og gebyrer         
240  

Arbejdsmiljø           
16  

Dagrenovation og kildeindsamlingsordninger         
180  

Genanvendelse af erhvervsaffald           
29  

Genanvendelse af bygge og anlæg           
12  

Anlægsinvesteringer         
222  

Genanvendelse af slam og restprodukt           
12  

Information og genanvendelse           
46  

Andet           
15  

Total         
772  

Kilde: Beregning baseret på Genanvendelsesrådets beretninger m.m. 

 
Blandt de ovenfor nævnte anlægsinvesteringer gav Genanvendelsesrådet også tilskud til 
større anlægsinvesteringer som for eksempel: 
• Genfiber, Assens, De-inkings anlæg, 21 mio. kr. (1985-87) til bearbejdning af indsamlet 

avispapir 
• Replast A/S i Vojens blev etableret med tilskud i 1984 og startede genanvendelse af plast i 

1985. Replast genanvendte plastfolier (PE) fra husholdninger, erhverv, fx folier til afdækning 
i gartnerier. Replast fungerede frem til 2003, hvor den måtte lukke ned på af konkurrencen 
fra Asien (Hongkong) (84-87) 

• 50 mio.  til De Forenede Papirfabrikker til etablering af en produktion af 100% genbrugspa-
pir, hvor den samlede anlægsinvestering var på 240 mio. (1988). Produktionen kunne dog 
ikke i længden holdes rentabel og anlægget i Næstved blev lukket ned. 

 
3.7 Udviklingen i behandlingen af affald 
Den samlede genanvendelse i Danmark er ca. seksdobbelt siden 1970, med det største spring 
i perioden fra 1985 – 1998, altså i den tid hvor Genanvendelsesrådet fungerede.  Stigningen i 
genanvendelsen og den tilsvarende nedgang i deponeringen i denne periode skyldes især, at 
det lykkedes at høste lavt hængende frugter. Man fik især byggeaffald væk fra lossepladserne, 
men kvaliteten af genanvendelsen var dog ikke altid lige høj. Det skal bemærkes, at selv om 
procenten af affald til forbrænding har været relativ stabil, så er der tale om stigende mæng-
der, idet den samlede affaldsproduktion steg meget frem til og med den økonomiske krise 
satte ind i 2008. I 1985 blev der forbrændt 2,3 millioner tons, i 2000 3,1 millioner tons og i 
2008 3,6 millioner tons. 
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TABEL 4. Totalt genereret affald Danmark angivet i mio. tons og fordelt på behandlingsformer 
1970 – 2016 angivet i % 
 

1970 1985 1994 1998 2000 2008 2016 

Genanvendelse 11 21 55 62 65 69 69 

Forbrænding 30 25 20 22 24 23 27 

Deponering 59 53 24 15 11 7 4 

Midlertidig oplagring      1  

Særlig behandling  1 1 1    

I alt 100 100 100 100 100 100 100 

Affaldsproduktion i millioner tons 3,0* 9,3 10,9 12,2 13,0 15,6 11,7 

Kilde: Miljøstyrelsen, 1982; Miljøstyrelsen, 1991; Affaldsstatistik 1994, 1998, 2000, 2008 og 2016. *Bemærk, at især den 
absolutte affaldsproduktion i 1970 er usikker og baseret på mange skøn. Først fra og med 1994 er mængderne baseret 
på vejede tal. Stigningen i den samlede affaldsproduktion skal først og fremmest ses i lyset af den økonomiske vækst 
frem til og med 2008, hvorefter den økonomiske krise betød et fald. Andre faktorer som faldende industribeskæftigelse og 
udfasning af tunge industrier og af kulfyrede kraftværker har også stor betydning, ligesom mængden af slam efter 2008 er 
opgjort i tørvægt og ikke i vådvægt. 

 
Den store nedgang i mængden af affald fra 1985-2000 til deponering omfattede også den 
blandede dagrenovation. I 1994 indgik miljøminister Svend Auken en aftale med kommunerne 
om, at fra og med 1. januar 1997 måtte kommunerne ikke længere anvise forbrændingsegnet 
(organisk) affald til deponering. Det betød, at den blandede dagrenovation (restaffaldet) nu 
skulle forbrændes med energiudnyttelse, eller at madaffaldet skulle udskilles og sendes til bio-
forgasning alternativt til kompostering. Aftalen blev starten på en længere kamp om ”kartoffel-
skrællerne”. Skulle det sendes i forbrændingsovnene eller til bioforgasning? 
 
Allerede 1985 blev der sat fokus på afprøvning af ”grønne systemer” for det organiske affald, 
fx blev det organiske affald ”det grønne” indsamlet og komposteret hos AFAV (AFAV – 8 kom-
muner i Frederiksborg amt), hvor komposten blev lagt ud på landbrugsjord. Det grønne system 
kom ikke for alvor i drift ud over forsøgsperioden, da landbruget ikke ville modtage komposten 
på markerne på grund af plaststumper i komposten (Fysiske urenheder). 
 
I 1990 blev der etableret et fuldskalaanlæg i Helsingør (Nordsjællands Biogasanlæg) til sepa-
rat bioforgasning af organisk dagrenovation ved en "våd" proces. Den samlede investering var 
ca. 80 mio.  og anlægget havde en kapacitet på 20.000 årstons. Anlægget kom i drift i 1991, 
men kom aldrig rigtig til at fungere og blev lukket ned i 1997.  
 
I første omgang vandt forbrændingsanlæggene, men 20 år efter ser det ud til, at det nu er bio-
forgasningen, der vinder indpas, jf. også tabel side 6 på side 25, der viser, at mængden af 
genanvendt madaffald og organisk affald i 2016, når sit højeste niveau nogensinde. 
 
Den ovenfor nævnte aftale med kommunerne fra 1994 kan også ses som forløberen for EU’s 
deponeringsdirektiv fra 1999, som pålagde alle medlemsstater at reducere mængden af orga-
nisk husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder, der sendes til losseplads. Denne 
mængde skulle ifølge direktivet været reduceret til 75% i 2006 af den mængde af organisk 
husholdningsaffald, der blev sendt til deponi i 1995. I 2009 skulle mængden være reduceret til 
50% og i 2016 med 35% af 1995-mængden.  
 
EU’s lossepladsdirektiv fra 1999 er af de mest ambitiøse internationale affaldskrav, der nogen 
sinde er gennemført. Danmark var meget aktiv under forhandlingerne og blev også brugt som 
eksempel på, at direktivets krav var muligt at gennemføre. 
Strategien med at få det meste affald væk fra lossepladser lykkedes, men derimod var der 
store forskelle mellem, hvor meget der blev genanvendt af affaldet. Figur 2. viser, at det især 
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lykkedes at få øget affald fra erhvervslivet til genanvendelse, det vil sige affald fra institutioner, 
handel og kontor, fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed.  
 
Det var langt sværere at få affald fra husholdningerne til genanvendelse med mindre man 
medregner genanvendelse af haveaffald. Frem til midten af 00’erne gik det noget trægt med at 
øge genanvendelse af madaffald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald fra husholdnin-
gerne, idet meget af dette affald blev forbrændt med energiudnyttelse. Men i 10’erne er der 
sket en væsentlig stigning i genanvendelsen af disse fraktioner. Genanvendelsen af haveaf-
fald er dog fortsat meget dominerende, hvilket ses på forskellen mellem den brune streg (hus-
holdningernes totale genanvendelse) og den blå streg (7 affaldsfraktioner omfattet af 50% må-
let for 2022). 
 
 

 Kilde: Kilde: Miljøstyrelsen, ISAG- database 1994-2007; Affaldsstatistik 2013 og 2016. Tallene for de 7 affaldsfraktioner, der 
indgår i 50% målet for genanvendelse i 2022 er madaffald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald. 

 

 

FIGUR 2. Udviklingen i genanvendelse 1994-2016 fordelt på kilder. Angivet i % 
 
3.8 Drivhusgasudviklingen som følge af, at affaldet kom væk 

fra lossepladserne 
Satsningen på at få affaldet væk fra lossepladser ses ikke kun ved, at procenten af deponeret 
affald falder stærkt i perioden 1985-2001. Udviklingen ses også i udledningen af drivhusgasser 
i Danmark i forbindelse med behandling af affald. Figur 3 viser den beregning, som Det Euro-
pæiske Miljøagentur foretog i 2013 af udledningen af drivhusgasser fra husholdningsaffald og 
lignende affald fra andre kilder i Danmark, det såkaldte municipal waste.   
 
Figuren viser både de direkte udledninger fra deponier, forbrændings- og genanvendelsesan-
læg samt transport af husholdningsaffald.  Men også de undgåede udledninger som følge af, 
at affald bruges til at generere energi eller som genanvendelige materialer i stedet for at bruge 
jomfruelige råstoffer. Figuren viser en absolut dansk netto nedgang (den røde streg) på årligt 
næsten 2 mio. tons CO2-equivalenter alene ved bedre behandling af husholdningsaffald og 
lignende affald fra andre kilder.  
 
Det skal ses i sammenhæng med, at Danmark samlede udledning var knap 70 mio.  tons 
CO2-equivalenter i 1990 og 51. mio. tons i 2010. Der er altså tale om en mærkbar reduktion 
på trods af en vis stigning i 2009 og 2010 grundet dels ændring i dataregistreringen, dels min-
dre genanvendelse lige efter krisen i 2008. Danmark har siden 1996 haft en negativ net emis-
sion af drivhusgasser fra husholdnings affald. Det vil sige, at fordelene (de undgåede emissio-
ner) fra genanvendelse og forbrænding er højere end de direkte udledninger fra deponier, for-
brænding, genanvendelsesanlæg og transport af affald. 
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 Kilde: EEA, 2013 

 
 

 

FIGUR 3. Udviklingen i drivhusgasser 1990-2010 som følge af bedre behandling af hushold-
ningsaffald og lignende affald fra andre kilder 
 
3.9 Konklusion 
 
Perioden 1985-2001 kaldes miljøstyrelsens storhedstid. 
 
Hovedårsagerne til denne voluminøse betegnelse følger af følgende initiativer i perioden: 
 
• Den kommunale affaldsplanlægning blev et vigtigt redskab til at opgøre affaldsstrømmene 

og fastsætte fremtidige mål, 
 

• En klar definition af ansvar for at varetage behandlingen af affaldet og implementere regel-
sæt 

 
• Samarbejde i udnyttelsen af forbrændingsanlægs energiforsyning i forbindelse med energi-

planlægning, 
 
• Den organisatoriske udvikling i form af fælleskommunalt samarbejde 
 
• Kommunalt ansvar for såvel husholdnings-som erhvervsaffald, samt for etablering af til-

strækkelig behandlingskapacitet, 
 
• Styrende afgifter på deponering og forbrænding, 
 
• Tilskudsordninger for genanvendelse og ressourceeffektivitet, 
 
• Oprettelse af et landsdækkende affaldsdatasystem. 
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4. Miljøstyrelsen som fugl 
Fønix 2002-?? 

Miljøstyrelsen og affaldsområdet vågnede op til nye tider efter folketingsvalget i november 
2001. Efter en 20 års periode med bred politisk enighed om, hvordan affaldsområdet skulle 
udvikles, så begyndte vandene at skille mere i perioden efter 2001. 
• VK-regeringen introducerede begrebet ”mere miljø for pengene”, som reelt set betød mind-

skede tilskud til nye affaldsinitiativer og især indenfor genanvendelse. Regeringen oprettede 
også Institut for Miljøvurdering, der havde til formål at medvirke til, at miljømålene kunne nås 
på den økonomisk mest effektive måde. Instituttet anbefalede i den sammenhæng -ofte ba-
seret på meget tvivlsomme antagelser- at det ikke kunne betale sig at genanvende affald. 
Det var bedre at sende det til forbrænding eller losseplads.  

• Regeringen indførte også i 2002 et skattestop, der betød, at de forskellige afgiftsinstrumen-
ter på affaldsområdet til fremme af genanvendelse og valg af mere miljøvenlig emballage 
med tiden ikke længere fik den samme effekt. 

• Miljøområdet havde i 80’erne foruden visionære ministre haft glæde af eksistensen af et 
grønt flertal i Folketinget uden om regeringen. I 90’erne havde Svend Auken internt i regerin-
gen en meget stærk position. Begge dele betød, at Finansministeriets rolle overfor Miljømini-
steriet ikke var så stærk, som den blev i perioden efter 2001.  

• Den nye udvikling med færre nye nationale initiativer til fremme af genanvendelse skal imid-
lertid også ses i sammenhæng med, at EU’s forskellige direktiver og forordninger efter 2000 
fik en større og større betydning for affaldsudviklingen i Danmark.  

• Det hører også med til historien, at mens perioden 1985-2000 var meget præget af, at de 
lavt hængende frugter blev høstet, så er perioden derefter mere kendetegnet ved, at der 
skal gøres en indsats overfor mere komplekse affaldstyper, som f.eks. genanvendelse af 
elskrot og batterier. 

 
4.1 Dåseforbuddet ophæves i 2002 og oprettelsen af Dansk 

Retursystem 
 
Noget af det første, den nye VK-regering foretog sig på affaldsområdet, var i starten af 2002 at 
ophæve det generelle dåseforbud til øl og sodavand. Det specifikke forbud til danske brygge-
rier mod at bruge engangsemballage til øl og sodavand på det danske marked i stedet for gen-
påfyldelige flasker blev også ophævet. De miljømæssige konsekvenser heraf taler deres eget 
tydelige sprog i Figur 4 nedenfor! EU Kommissionen havde anlagt sag mod Danmark om disse 
spørgsmål, men EU-domstolen havde endnu ikke i 2002 afsagt en endelig afgørelse. 
 
Spørgsmålet om dåseforbud havde tidligere været indbragt for EU-domstolen, hvor Danmark i 
1988 var blevet frikendt. VK-regeringens ophævelse af dåseforbuddet og den generelle tilla-
delse til brug af engangsemballager til øl og sodavand betød imidlertid, at der aldrig kom en 
endelig afgørelse fra EU-domstolen, men kun et udkast fra generaladvokaten, hvori Danmark 
stod til at tabe sagen. Men det hører med til historien, at også i den første dåsesag havde EU-
domstolens generaladvokat indstillet, at Danmark skulle ophæve forbuddet, og alligevel endte 
Domstolen i sin endelige afgørelse med som ovenfor nævnt at frikende Danmark. 
 
Allerede inden dåseforbuddets ophævelse var der igangsat initiativer af den tidligere SR-rege-
ring. Miljøstyrelsen skulle i samarbejde med bryggerierne og handelen forberede et fælles re-
tur- og pantsystem for øl- og sodavand i engangsemballager, såfremt Danmark ville tabe då-
sesagen ved domstolen. Dette nye selskab Dansk Retursystem A/S skulle også modernisere 
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modtagelsen og pant-betalingen af de genpåfyldelige flasker. Dette nye selskab viste snart sin 
berettigelse. Især fordi VK-regeringen i 2004 sænkede emballageafgiften til 10 øre i stedet for 
50 øre for hver ny flaske/dåse til øl og sodavand, der blev sat på markedet. Afgiftsnedsættel-
sen blev indført for at bremse købet af øl og sodavand i den dansk-tyske grænsehandel, men 
betød samtidig at det økonomiske incitament til at anvende genanvendelige flasker i Danmark 
blev kraftigt reduceret. 
 
Figur 4. viser konsekvensen af ophævelsen af dåseforbuddet og afgiftsnedsættelsen. Fra at 
Danmark i 2001 anvendte 99% genpåfyldelige flasker til øl og sodavand, så faldt efter afgifts-
nedsættelsen i 2004 brugen af genpåfyldelige emballager drastisk. I 2016 stod engangsembal-
lagen for 84%, og den genpåfyldelige emballage kun for 16% af salget. I 2019 ophæves em-
ballageafgiften helt for øl- og sodavand. 
 

 Kilde: Årsrapporter fra Dansk Retursystem og Bryggeriforeningen; emballageafgiftsloven 

 

 

FIGUR 4. Udviklingen angivet i % i brugen af engangsemballage til øl og sodavand sammen-
holdt med emballageafgiften angivet i ører per ny emballage bragt på markedet 
 
4.2 EU får større betydning 
 
Før 1990 var alle krav i EU affaldsreguleringen bundet til administrative krav såsom godken-
delse af affaldsbehandlere, registrering af affaldstransportører, udarbejdelse af affaldsplaner, 
registrering af mængder og lignede, men ikke til hvordan affaldet skulle behandles. Det æn-
dres med EU’s emballagedirektiv fra 1994 og deponeringsdirektivet fra 1999 og acceptkriterier 
for affald til deponi i 2002. 
 
Lossepladsdirektivet foreskriver, hvordan mængden af organisk affald fra husholdninger og lig-
nende affald fra andre kilder skal til reduceres i 2006 til 75%, i 2009 50% og i 2016 til 35% af 
den mængde organisk affald, som det enkelte medlemsland sendte til losseplads i 1995. Di-
rektivet blev udarbejdet med stærk dansk indflydelse, idet Danmark allerede i 1994 havde ind-
ført et forbud mod at anvise forbrændingsegnet affald til deponi, hvilket især berører organisk 
affald fra husholdninger. Derimod betød direktivets forskellige tekniske krav til indretning af 
lossepladser og den såkaldte garantistillelse af midler til efterbehandling af deponier efter luk-
ningen af et deponi, at også Danmark foretog en yderligere centralisering af vores losseplad-
ser. Tabel 5 viser, hvordan den store nedlukning af lossepladser fra 1971 til 1992 fortsætter i 
nullerne, således at EU’s krav kunne være opfyldt til deadline medio 2009. 
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TABEL 5. Antallet af lossepladser i Danmark 1971-2015[Overskrift] 

 Losseplad-
ser 

Losseplad-
ser for inert 

affald 

Special de-
poter 

Specialde-
pot for jord 
offentligt 

ejet 

Specialde-
pot privat-

ejet –kun til 
virksomhe-
dens eget 

affald 

Total 

1971 750*  450**   1200 

1985 85 167 51   303 

1992 60 70 63***   193 

2001 54 35 45   134 

2009 25 6 33   64 

2010 41 
 

 3 5 49 

2011 35 
 

 3 4 42 

2015 33   3 4 40 
Kilde: Forureningsrådets rapport 1971; Miljøstyrelsen, 2010; Benchmarking af affaldssektoren (deponering) for 2012, og 
2016. 
* De 750 er offentligt ejede lossepladser og kan også omfatte pladser for inert affald og specialdepoter 
** De 450 er privatejede anlæg og omfatter lossepladser, pladser for inert affald og specialdepoter kun til virksomhedens 
eget affald, ***Værdi fra 1994. 

 
4.3 Indførelse af producent ansvar i Danmark 
 
EU’s øgede betydning ser man også ved anvendelsen af producentansvar i Danmark. Vores 
naboland Tyskland indførte allerede i slut 80’erne producentansvar på emballager. Sven-
skerne indførte det på emballage i 1994 og senere i årtiet også på dæk og returpapir, byggeaf-
fald, biler, batterier og elektronikskrot Teknologirådet, 1998). Formålet med at overlade ansva-
ret for affaldshåndteringen til producenterne var, at man derved håbede at producenterne ville 
få et øget incitament til at fremstille miljøvenlige produkter, der var lettere og billigere af af-
faldshåndtere. I praksis blev mange producentansvarsordninger imidlertid først og fremmest 
indrettet på at gøre affaldshåndteringen billigst muligt. 
 
I Danmark var både Folketing, kommunerne og industrien i 90’erne imod producentsansvar. 
Der var bred enighed om, at det var kommunerne, der havde det overordnede ansvar for at 
anvise alt affald til den rigtige behandling og også sørge for, at den nødvendige behandlings-
kapacitet var tilstede. Producentansvar ville blot medføre konkurrerende affaldssystemer, hvil-
ket ville fordyre affaldshåndteringen. Endvidere blev producentansvaret i flere europæiske 
lande i praksis gennemført ved, at ordningerne først og fremmest var indrettet på at gøre af-
faldshåndteringen billigst mulig og ikke fremme miljøvenlige produkter. 
 
Dette forhold var en naturlig konsekvens af, at produktionen af produkter i takt med indførslen 
af EU’s indre marked mere og mere var baseret på et europæisk marked og ikke en national 
produktion og nationalt marked. Et nationalt producentansvar til fremme af miljøvenlige pro-
dukter ville derfor ikke nødvendigvis have den store effekt. Det ville kun en EU-regulering af 
produkterne, og i 90’erne var der endnu ikke indført obligatorisk producentansvar på nogen 
produkter i EU. For elektronik-, bil- og batteriaffald blev der heller ikke i 90’erne indført produ-
centansvar i Danmark. I stedet blev følgende ordninger indført: 
 
• For elskrot blev kommunerne i 1998 pålagt at etablere indsamlingsordninger fra husholdnin-

ger og erhverv. Private virksomheder kunne fritages for ordningen, hvis de kunne dokumen-
tere at det blev afleveret til anden side til genanvendelse. Affald 21 indeholdt ingen konkrete 
mål for niveauet af genanvendelse. 
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• For udtjente biler blev der i 1999 indført en pligt til at aflevere disse til godkendte certifice-
rede virksomheder, der kunne behandle bilerne på en miljømæssig forsvarlig måde og gen-
anvende de relevante typer affald. Samtidig blev der indført en skrotningsgodtgørelse på 
1500 kr., der skulle gøre det attraktivt at aflevere den udtjente bil til en korrekt behandler. Af-
fald 21 indeholdt mål om 80% genanvendelse i 2004. 

• Nikkel-cadmium batterier og usorterede batterier samt blyakkumulatorer var som farligt af-
fald reguleret af de genelle regler for indsamling af farligt affald. For at øge indsamlingen af 
disse blev der indført økonomiske styringsmidler, der gav tilskud private- og offentlige sel-
skabers indsamling af akkumulatorer og nikkel-cadmium batterier finansieret ved hjælp af 
henholdsvis et gebyr på akkumulatorer og en afgift på batterierne. Affald 21 indeholdt mål 
om 95% indsamling af nikkel-cadmium batterier i 2004 og 99,9% af bly-akkumulatorer. 

• Tilsvarende blev der indgået en aftale i 1995 om tilbagetagning af kasserede dæk mellem 
miljøministeren og dæk- og autobranchens organisationer, Genvindingsbrancherådet og 
kommunerne med henblik på, at dækkene blev genanvendt eller brugt som brændsel. Afta-
len blev understøttet af et gebyr på dæk, der skulle dække indsamlings- og behandlingsom-
kostningerne. Senere blev disse tilskud alene givet, hvis dækkene blev genanvendt. 

 
Ansvaret for ovennævnte affaldstyper bortset fra dæk blev imidlertid ændret da EU i perioden 
2000-2006 vedtog producentansvar på affald fra biler, elektriske og elektroniske produkter og 
batterier. Samtidig indførte EU minimumskrav til genanvendelse af disse affaldstyper. Selv om 
der var visse krav til indhold af tungmetaller og andre kemiske stoffer i de pågældende produk-
ter, så endte også EU reguleringen med at have størst fokus på selve affaldshåndteringen. 
Danmark indførte producentansvar på affald fra elektriske og elektroniske produkter med virk-
ning fra 1. januar 2006, for biler med virkning 1. januar 2007 og for batterier og akkumulatorer 
med virkning 1. januar 2009. 
 
Endelig havde Danmark i 90’erne på emballageområdet allerede en form for producentansvar. 
Øl og sodavand var nemlig omfattet at et obligatorisk pantsystem, der tog hånd om en stor del 
af den emballagemængde, som i andre lande var omfattet af producentansvaret. I stedet for at 
indføre et generelt producentansvar på emballager supplerede vi i Danmark pantsystemet 
med en frivillig aftale med industrien om genanvendelse af 80 % af transportemballager. Der 
blev således udtrykkeligt ikke satset på genanvendelse af emballager af papir, pap, metal og 
plast, der blev til affald i husholdningerne (affald 21, 1999, side 172). Dette gav som udgangs-
punkt også en god mening, idet det er i industrien og handelen, at de store og rene genanven-
delige mængder af emballageaffald findes. Der blev derfor i 1994 indgået en frivillig aftale mel-
lem miljøministeren og Dansk Industri, Plastindustrien og Emballageindustrien om, at 80% af 
al transportemballage skulle genanvendes inden år 2000. 
 
EU har i 2018 vedtaget at fra og med 2025 skal der gælde producentansvar for emballager i 
alle EU-lande. 25 EU-lande har allerede indført et sådant producentansvar 
 
4.4 Den danske affaldsmodel kan ikke opretholdes fuldt ud 
 
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at Danmark i 2010’erne ikke længere kan 
opretholde sin egen affaldsmodel, som den blev indført i 80’erne, hvor kommunerne alene 
havde hovedansvaret for at tilvejebringe den nødvendige behandlingskapacitet for alt affaldet, 
men hvor affaldsproducenterne til gengæld havde en pligt til at benytte det anlæg, som kom-
munen anviste affald til. Først blev elskrot, batteriaffald og bilaffald i perioden 2000-2006 om-
fattet af EU’s producentansvar. 
 
Derefter blev der indgået en bred politisk aftale i 2007 i folketinget om organisering af affalds-
sektoren, der betød at kommunerne i 2009 blev frataget ansvaret for det genanvendelige er-
hvervsaffald. Dette var reelt ikke den store ændring i praksis, idet denne type affald længe 
stort set var blevet håndteret af private virksomheder på markedsvilkår. Men principielt var det 
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i forhold til tidligere lovgivning en stor ændring. Endelig betyder de nye EU-regler for produ-
centansvar for al emballageaffald, at kommuner fra 2025 heller ikke længere har ansvaret for 
en væsentlig del af det genanvendelige affald fra husholdninger. Derimod har kommunerne 
fortsat ansvaret for at sikre den nødvendige behandlingskapacitet for al affald til forbrænding 
og deponering. Forskellige VK-regeringer har i snart 15 år ønsket en liberalisering af forbræn-
dingsområdet, men der har endnu ikke været flertal for dette i folketinget. Der har alene været 
flertal for årligt at benchmarke forbrændings- og deponeringsanlæg. 
 
4.5 De seneste affaldsplaner 
 
4.5.1 Affaldsstrategi 2005-2008 
 
VK-regeringen offentliggjorde i 2003 sin strategi for perioden 2005-2008. Det lidt mere ufor-
pligtende begreb ”strategi” anvendes nu i stedet for plan. Tilsvarende bruger strategien det no-
get mere uforpligtende begreb ”sigtelinie” og ikke ”mål” for de enkelte behandlingsniveauer, 
der skal nås i perioden. De nye tider for Miljøministeriet og Miljøstyrelsen ses også af, at ambi-
tionsniveauet for genanvendelsen i de enkelte sektorer så som f.eks. industri, institutioner, 
handel og kontor ikke øges i forhold til den tidligere plan Affald 21. 
 
De mest forpligtigende initiativer i strategien er dem, der er forbundet med at gennemføre initi-
ativer og genanvendelsesniveauer, som følge af EU direktiver og forordninger.  Der bliver i 
strategien lagt vægt på, at affaldspolitikken skal sætte ”miljø, effektivitet og økonomi i høj-
sæde” og ”affaldet behandles på den måde, som giver størst værdi- både miljømæssigt og 
økonomisk” (Affaldsstrategi 2005-2008, 2003 side 5). Som noget nyt brugen strategien miljøin-
dikatorer, der ud fra livscyklusbetragtninger dokumenterer den miljømæssige gevinst ved at 
flytte for skellige typer affald fra deponering til genanvendelse eller for brænding med energi-
udnyttelse. Endelig understreger strategien, at den af regeringen i 2002 nedsatte arbejds-
gruppe om affaldssektorens organisering, der i 2004 skulle afslutte sit arbejde herunder for-
dele og ulemper ved liberalisering af deponerings- og forbrændingsområdet, vil skulle supplere 
tiltagene i strategien for 2005-2008. 
 
4.5.2 Affaldsstrategi 2009-2012 
 
Denne strategi fra VK-regeringen er anderledes en de foregående i form og indhold, idet stra-
tegien ”vil blive udarbejdet trinvist, når grundlaget er modent” (Affaldsstrategi 2009-2012, 1. 
delstrategi, 2009, side 5) og forventes at ville bestå af tre dele. Denne noget specielle måde at 
gribe tingene an på afspejler, dels at hele spørgsmålet om en ny-organisering af affaldssekto-
ren i forhold til forbrænding og deponering af affald ikke var afklaret i folketinget, dels at EU’s 
nye affaldsrammedirektiv fra 2008 endnu ikke var trådt i kraft. Første del af strategien kom i 
foråret 2009. I modsætning til tidligere fik kommunerne generelt mere frit spil for deres kom-
mende planer, idet der ikke kom så detaljerede statslige udmeldinger. 
 
Af mere konkrete mål blev sigtelinjen for deponering skærpet til 6% af alt affald, men det var 
en gratis omgang, idet dette niveau allerede var nået i 2009.  Endvidere skærpes indsamlings-
procenten for kasserede batterier til at blive 45% i 2012. Anden del af strategien Affaldsstra-
tegi ’10 kom i sommeren 2010 og havde som overordnet tema: ”Vi ønsker en fremtid uden 
spild af ressourcerne i affaldet”. Der er fokus på gennemførelsen af EU’s nye krav fra 2008 om 
udarbejdelse af programmer for affaldsforebyggelse og specielt en statslig indsats imod 
madspild, fremme af miljøteknologi indenfor affald og en kapacitetsplan for deponeringsanlæg.  
Den i 2009 bebudede tredje del af strategien, der skulle omfatte nye målsætninger for genan-
vendelse af visse fraktioner af husholdningsaffaldet og af bygge- og anlægsaffaldet, fik VK-re-
geringen aldrig fremsat. 
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4.5.3 Ressourcestrategi 2013-2018 
 
Efter regeringsskiftet i 2011 udarbejdede S-R-SF-regeringen i 2013 en ressourceplanfor hånd-
tering af affald med titlen ”Danmark uden affald”. Første del hedder ”Genanvend mere-for-
brænd mindre” og havde især fokus på øget genanvendelse af affald fra husholdninger. Affald 
skal ses som en ressource, der kan genbruges eller genanvendes. Det vil sige, at hovedparten 
af affaldet fra husholdninger skal ikke længere forbrændes. Når strategien allerede i sin over-
skrift fokuserer på, at vi forbrænder for meget, så er det også fordi, at fra Danmark som helhed 
havde en mindre kapacitetsoverskud i 2006 på 90.000 tons, så ser det ud til, at simpelt hen 
har fået bygget for meget forbrændingskapacitet.  
 
Allerede Affaldsstrategi 2009-2012 forudså en overkapacitet i 2016 på 320.000 tons uden at 
medtage kraftværkernes medforbrænding. Som nyt mål sætter ”Danmark uden affald”, at 50% 
af madaffald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald fra husholdninger skal genanven-
des i 2022 mod 22% i 2011. Målet er mere ambitiøst end EU’s tilsvarende 50% mål i 2020, der 
alene omfatter papir og pap, glas, plast og metal og ikke madaffald. For servicesektoren sæt-
tes der det mål, at i 2018 skal 60% af madaffaldet genanvendes mod 17% i 2011. Samtidig 
med strategien udarbejder Miljøstyrelsen en egentlig ressourceplan for affaldshåndteringen 
2013-2018, der mere detaljeret beskriver forskellige initiativer og effekterne heraf. 
 
Den anden del af ”Danmark uden affald” er en strategi for affaldsforebyggelse, og som præ-
senteres som den første samlede danske strategi for affaldsforebyggelse. Strategien indehol-
der dog ingen konkrete mål for niveauet af forebyggelse men alene 72 initiativer, som skal få 
danske virksomheder og forbrugere til at undgå spild og minimere deres affald. 
 
4.6 Genanvendelse af affald fra husholdninger og andre kilder 
 
Figur 5 viser, at der i de senere år er sket en væsentlig indsats for at nå målet i ”Danmark 
uden affald” om 50% genanvendelse af 7 bestemte affaldsfraktioner fra husholdninger i 2022. 
Der skal dog stadig gøres en stor indsats for at nå målet i 2022. 
 

 Kilde: Affaldsstatistik 2016 og Ressourcestrategi 2013-2018, 2013. Tallet for 2012 er ekstrapoleret. 
*Omfatter madaffald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald 

 
 

 

FIGUR 5. 50% mål for genanvendelse af affald* fra husholdninger 
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Hvis man ser på genanvendelse af alt husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder 
(municipal waste), som normalt er den type affald, der sammenlignes i diverse EU og OECD-
undersøgelser, så har Danmark historisk ikke ligget specielt højt. Det gælder, selv om munici-
pal waste også medtager haveaffald. Det er en affaldstype, der traditionelt har udgjort en stor 
af den danske genanvendelse fra husholdninger.  Figur 6 viser, at Danmark i 2016 lå lige over 
gennemsnittet i EU med en genanvendelse på knap 48%. Ligesom andre lande skal Danmark 
derfor i årene fremover gøres en ekstra indsats, hvis det nye EU-krav til genanvendelse på 
65% skal nås i 2035. 
 

 Kilde: Eurostat, municipal waste, 2016 

 
 

 

FIGUR 6. Genanvendelsen af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder i EU og 
andre europæiske i lande i 2016. Angivet i % 
 
4.7 Udviklingen i genanvendelse af de største affaldstyper 
 
Tabel 6 viser, hvordan udviklingen i genanvendelsen af forskellige affaldstyper har været i 
Danmark set over de sidste 25 år. Tabellen afspejler tydeligt, hvordan 90’erne satsede på øget 
genanvendelse af de store homogene affaldstyper indenfor bygge- og anlægsaffald, restaffald 
fra kraftværker, slam fra rensningsanlæg, haveaffald og mere lette genanvendelige affaldsty-
per fra husholdninger, som glas og papir og endelig forsøg på at genanvende madaffald. 
00’erne viser en stagnation i stigningen, men også en reduktion i mængden af affald fra kraft-
værker som følge af overgang fra kul til brug af naturgas, affaldsvarme og vindkraft. Der er 
også nedgang i brugen af slam på landbrugsjord, som konsekvens af skærpede krav til indhol-
det af tungmetaller og organiske miljøfremmede stoffer i slammet. En større del af slammet bli-
ver derfor forbrændt, hvilket også fremmes af en afgiftsreduktion for forbrænding af slam ind-
ført i 2009. Endelig er 00’erne præget af en begyndende genanvendelse af mere komplekse 
affaldstyper som elskrot og CFC-holdige køleskabe. 10’erne viser en stigning i genanvendel-
sen af plast, madaffald og træ, mens genanvendelsen af beton, mursten og tegl falder meget 
på grund af krisen efter 2008. 
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TABEL 6. Genanvendelsen af forskellige affaldstyper 1992-2016 angivet i 000 tons 

Affaldstype 

 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2012 2014 2016 

Papir og pap 

 

521 615 656 711 752 823 889 841 814 672 694 735 

Glas 
 

94 108 118 125 135 132 121 125 128 176 176 180 

Plast  29 29 33 40 51 54 54 64 73 88 96 103 

Dæk 
  

6 11 28 39 39 40 43 41 32 33 38 

Have affald  301 452 551 632 652 663 764 843 773 751 818 901 

Madaffald og or-
ganisk affald 

 82 193 194 252 151 165 187 183 166  209 277 

Jern og metal   887 545 470 531 788 606 643 518 1.009 1.034 885 1.068 

Elskrot      15 26 28 32 57 60 66 72 

CFC-indehol-
dende køle-
skabe og frysere 

  
   6 8 13 22 31 9 17 17 

Beton 
 
552 942 780 1.054 980 1.119 1.468 1.642 1.543 774 1.059 1.033 

Mursten og tegl  64 93 123 227 250 280 318 360 240 144 231 285 

Asfalt  703 737 654 551 563 731 967 787 896 1.067 1.031 1.023 

Træ  10 15 24 81 55 58 99 110 118 241 355 372 

Flyveaske og 
slagge fra kul- 
og biomasse-fy-
rede kraftværker 

 1276 1.213 859 770 802 851 940 981 795 563 811 668 

Slam fra offent-
lige spildevands-
rensningsanlæg 
(våd vægt) 

 918 918 875 1.132 568 429 633 590 593 516 386 378 

Kilde: Affaldsstatistik 1995-2016, Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsen, 2013 
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4.8 Genanvendelse af emballageaffald 
 
Den nationale affaldsplan Affald 21 for årene 1998-2004 indeholdt som noget nyt mål for gen-
anvendelsen af forskellige emballagetyper i 2001. Affaldsstrategi 2004-2008 omhandler sigteli-
nier for 2008.  Målene var fastsat som led i implementering af EU’s emballagedirektiv fra 1994 
og 2004. Alle de nationale mål var på niveau med EU’s minimumskrav. Hvis man ser på udvik-
lingen, så Danmark havde en rimelig stor stigning i genanvendelsen af emballager i perioden 
1998-2016 jf. Figur 7. Danmark har i hele perioden opfyldt EU’s minimumskrav til genanven-
delsen af emballageaffald. Men Danmark lå ikke over gennemsnittet i EU bortset fra glas. For 
plast har vi ligget under EU-gennemsnittet i hele perioden, og det samme for pap bortset fra 
de seneste år. 
 
Regeringen har siden 2013 lagt vægt på, at også emballager af pap, metal og plast skal ind-
samles separat fra husstande og ikke sendes til forbrænding. Man har dermed ændret strategi 
i forhold til 90’erne og 00’erne. Dels for at nå genanvendelseskravene i henhold til EU’s embal-
lage- og affaldsrammedirektiv, dels er der blandt mange borgere og dermed også vælgere stor 
opbakning til at kunne sortere sit affald ordentligt i stedet for at sende det til forbrænding. Dan-
mark har dermed meget sent i forhold til andre EU-lande gjort en ekstra indsats for at indsamle 
emballager af metal, plast og pap direkte hos husstandene. Det er endvidere fortsat et pro-
blem, at de kommunale ordninger for indsamling af de nævnte fraktioner hos husstandene va-
rierer. Det gør det svært at få tilstrækkeligt volumen i de enkelte ordninger, ligesom det er 
svært i forhold til kommunikation at informere borgere og husstande, om hvordan man skal 
agere. Endelig er der i det seneste årti sket en væsentlig stigning, især vest for Store Bælt i 
brugen af indsamling af blandede genanvendelige fraktioner af metal, glas, papir og pap samt 
plast og ikke separeret indsamling, hvor der kun er en materialetype i hvert rum. Valget kan 
være forståeligt ud fra økonomiske hensyn, men lægger op til en efterfølgende nødvendig sor-
tering på centrale sorteringsanlæg og indebærer en dårligere kvalitet af de materialer, der 
kommer ud af genanvendelsen. 
 
For de sjællandske affaldsselskaber er der dog typisk tale om separate indsamlingsløsninger 
hos husstandene. 
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 Kilde: Eurostat, Packaging, 2018 og Europen, 2014.*Genanvendelsen for glas i Danmark i 00’erne er over 100%. Det 
skyldes dels, at indkøbte flasker i den dansk-tyske grænsehandel i henhold til EU’s opgørelsesmåde i denne periode 
ikke talte med i den opgjorte danske forsyningsmængde, som omfattede glasemballager købt i Danmark. Derimod 
blev de tomme glasflasker indkøbt i grænsehandelen og indsamlet i Danmark talt med til genanvendelsen. Denne EU 
opgørelsesmåde er efter aftale med Eurostat blev fraveget for Danmark siden 2011, således at flasker købt i grænse-
handelen også tæller med til forsyningen. Dels skyldes procenten over 100 den drastiske nedgang i brugen af genpå-
fyldelige flasker siden 2002. Det har betydet, at der blev kasseret flere genpåfyldelige flasker end, der kom nye gen-
påfyldelige flasker på markedet. Det har igen betydet øget glasmængde til genanvendelse sammenholdt med forsy-
ningsmængden. 

 
 

 

FIGUR 7. Genanvendelse af emballageaffald i Danmark 1998-2016 sammenholdt med alle 
EU-lande (EU-28) og de gamle medlemmer af EU før 2004 (EU-15). Angivet i %. 
 
4.9 Genanvendelse af batterier, el- og bilskrot 
 
Den danske målsætning om 95% indsamling i 2004 af Nikkel-Cadmium batterier viste hurtigt 
at være for optimistisk, idet for mange af disse batterier blev smidt ud med restaffaldet. Den 
reelle indsamlingsprocent lå på i størrelsesordenen 28%-75% (Affaldsstrategi 2005-208, 2004, 
side 218). Hvis man ser på indsamlingen i forhold til EU’s krav til indsamling af alle bærbare 
batterier, så lå Danmark godt over minimumskravet på 25% i perioden 2012-2015, men kun 
lige når det nye krav om 45% i 2016. 
 
Hvis man ser på behandlingen af batterier, så har Danmark en lang højere genanvendelse af 
blybatterier og akkumulatorer, men lever kun akkurat lige op til EU’s minimumskrav for 75% 
genanvendelse af nikkel-cadmium batterier og 50% for andre batterier. 
 
I forhold til elskrot så levede Danmark i 00’erne levede let op til EU’s krav om indsamling fra 
husstande af minimum 4 kg elskrot per indbygger, idet Danmark i forhold til andre lande har 
haft et højt forbrug af elektriske og elektroniske produkter. EU’s nye indsamlingskrav i 2016 og 
2019 er derimod relateret til, hvor meget der er sat på markedet. Her viser Figur 8, at Danmark 
lige opfyldte kravet på 45% i 2016 og der skal ydes an væsentlig indsats for at opfylde 2019-
kravet på 65%. Selve genanvendelsen af elskrot ligger højt på 86%, hvilket svarer til EU-gen-
nemsnittet 
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 Kilde: Eurostat, WEEE, 2018 

 
 

 

FIGUR 8. Genanvendelse og indsamling af elskrot i Danmark og i EU 2006-2016 
 
Med hensyn til bilaffald opfylder Danmark kravene og har et genanvendelsesniveau ligesom 
EU-gennemsnittet. EU-kravet var i 2006 80% genanvendelse og genbrug, hvilket Danmark op-
fyldte og EU-gennemsnittet var 79%. I 2016 er EU-kravet 85% genanvendelse og genbrug, 
hvilket Danmark opfyldte med 87%, mens EU-gennemsnittet er 87% (Eurostat, ELV, 2018). 
 
4.10 Affald som led i den cirkulære økonomi 
 
Det internationale fokus, og især i EU, på at skabe en cirkulær økonomi afspejler sig også i 
den danske debat og de initiativer, som Miljøstyrelsen i de senere år har igangsat på res-
source- og affaldsområdet. Cirkulær økonomi er væsentlig både i forhold til at passe på vores 
ressourcer og begrænse vores udledning af drivhusgasser og andre påvirkninger af miljøet, 
men også ud fra en økonomisk og sikkerhedspolitisk indfaldsvinkel. 
 
Den cirkulære tankegang var allerede i slutningen af 80’erne ambitionen i Miljøstyrelsen og i 
Danmark. Ambitionen var, at spildevandsslammet skulle være så rent, så det kunne anvendes 
som jordforbedrings- og gødningsprodukt på landbrugsjord. Det krævede ikke alene, at der 
blev etableret gode rensningsanlæg. Det krævede også, at det spildevand, der blev tilført 
rensningsanlæggene fra især industrien var forhåndsrensede for tungmetaller og organiske 
miljøfremmede stoffer. Det krævede endvidere, at der i produkterne ikke blev brugt kemikalier 
og miljøfremmede stoffer, som forurenede spildevandsslammet. I 1990’erne blev kravene til 
tungmetaller derfor skærpet væsentligt. Og som noget nyt blev der også fastsat krav til indhol-
det af organiske miljøfremmede stoffer bl.a LAS’er (Lineære alkylbenzensulfonater), PAH’er 
(Polycykliske, aromatiske hydrocarboner), NPE’er (Nonylphenoler) og DEHP’er di(2-ethylhe-
xyl) phthalater. Grænseværdierne, der for tungmetaller var strengere end EU’s slamdirektiv fra 
1986, angav for organiske miljøfremmede stoffer grænseværdier, som EU’s direktiv slet ikke 
indeholdt. 
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Mange af initiativerne indenfor cirkulær økonomi, f.eks. produkters design og muligheden for 
at genbruge dele af et udtjent produkt eller let at kunne genanvende affaldet, skal som mini-
mum tages i EU -sammenhæng for at få virkning. Men sådanne internationale initiativer bliver 
kun vedtaget, hvis der er solid dokumentation og eksempler på, at det er realistisk at gennem-
føre. Miljøstyrelsen har baseret på danske erfaringer gennem årene kunnet komme med væ-
sentlige indspark til sådanne EU-initiativer, ligesom vi er blevet inspireret af ideer udviklet i an-
dre lande. Udfordringen fremover bliver derfor fortsat at udvikle og igangsætte nye initiativer 
nationalt, der kan påvirke EU’s udmøntning af den cirkulære økonomi, men også at blive 
bedre til at opfange nye ideer udviklet i andre lande og af EU og transformere dem til en dansk 
kontekst. 
 
EU’s nye mål for niveauet af genanvendelse i 2030 og 2035 bliver også ambitiøst at skulle nå 
for Danmark. Genanvendelsen af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder (muni-
cipal waste) skal ikke alene være 65% i 2035, men måden, hvorved procenten skal måles på, 
bliver også skærpet. Det er nu ikke længere muligt at medregne den indsamlede mængde til 
genanvendelse, men kun den faktiske mængde, der sendes til genanvendelse. Som led i hele 
den cirkulære tankegang satser EU nu på større kvalitet i genanvendelsen, fordi ellers er det 
ikke muligt at bruge de udvundne materialer til produktion af nye produkter. Derfor bliver det 
også set med denne artikels forfatteres øjne helt afgørende, at vi i Danmark ikke satser på at 
blande forskellige genanvendelige materialer sammen i forbindelse med indsamlingen af gen-
anvendeligt affald for efterfølgende at foretage udsortering af de samme materialer på forskel-
lige centrale anlæg. Det er vigtigt fortsat at satse på kun en fraktion i de enkelte spande, idet 
dette giver den højeste kvalitet og dermed robusthed for at kunne blive ved og ved med at 
genanvende materialerne. 
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4.11 Konklusion 
 
Perioden fra 2002 og fremefter har især været karakteriseret ved: 
• De rene danske initiativer bliver mindre fremherskende, 
 
• Vi følger nu alene EU’s ambitionsniveau, 
 
• Vi lever op til EU’s forskellige krav til genanvendelse, men vi er ikke førende. Kun i forhold til 

meget lav deponering er vi fortsat i mesterklassen. I forhold til forbrænding har vi også en 
stor andel, 

 
• Anvendelsen af miljøafgifter til at fremme mindre brug af materialer får en væsentlig mere 

beskeden rolle. Afgifterne justeres ikke og væsentlige dele af emballageafgiften fjernes helt. 
Afgifterne på deponering og forbrænding bliver heller ikke justeret meget i opadgående ret-
ning, 

 
• Der sker en øget liberalisering af affaldssektoren, først og fremmest indenfor genanvendelse 

og indsamling af affald. 
 
• Liberalisering af forbrændingssektoren bliver diskuteret i over 15 år uden, at der træffes no-

gen endelig beslutning herom, 
 
• Vi får fra anden halvdel af nullerne for meget forbrændingskapacitet, hvilket giver øget be-

hov for import af affald til forbrænding fra andre EU-lande, men dette er en tidsbegrænset 
løsning, fordi andre EU-lande skal nå de samme genanvendelsesmål, som vi selv skal. 

 
• Markedet har på mange områder vist sig godt nok til at sikre en stabil genanvendelse af er-

hvervsaffald, mens sikringen af høj genanvendelse af affald fra husholdninger først for alvor 
sker ved hjælp af politiske initiativer et stykke op i 10’erne. Kvaliteten af genanvendelsen 
både af erhvervs- og husholdningsaffald bliver dog først og fremmest sikret ved lovgivning 
og politiske initiativer, 
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