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Dansk Affaldsforening er positiv

• Støtter Kommissionens indsats for at 
fremme cirkulær økonomi

• Fokus på produktdesign, produktion, 
forbrug, omdannelse af affald til ressource 

• Sektor tilgang 
– Plast, madaffald, bygge- og anlægsaffald, 

biobaserede produkter, forskning mv. 
• Ny målemetode – fokus på output i stedet 

for input



50% i 2020 65% i 2030



Ton vs. miljøpåvirkning 



Dansk Affaldsforening ønsker

• Øget fokus på efterspørgsel af sekundære 
råvarer

• Øget fokus på affaldsforebyggelse

• Mål for genanvendelse af erhvervsaffald 

• Mere ambitiøse mål på deponiområdet 



Øget fokus på efterspørgsel af 
sekundære råvarer







EU bør forbyde recirkulation af stoffer, som 
det er forbudt at anvende i ny produktion

POP-stofferne ud af cirkulation 



Kilde: ISWA (2015), circular economy, cycles loops and cascades

Øget fokus på affaldsforebyggelse
Uendelig recirkulering er ikke mulig



Øget fokus på genbrug



10%

33%
58%

Municipal waste Bygge og anlæg Mængder der ikke stilles krav til

EU målsætninger

Kilde: Eurostat 2013



Erhvervsaffald  

• Savner målsætninger for erhvervsaffald 
• Store mængder – gode kvaliteter
• Kan ikke vente til 2024 med at stille krav til 

yderligere affaldsstrømme
• Genanvendelse overlades til markedet



Municipal Waste Treatment
(2010, Eurostat)

Deponering - det største 
affaldsproblem i EU 



91%

9%

Affald til deponi i EU Municipal waste til deponi i EU

Deponeringsmål i EU gælder for 9% 
af affaldsmængden – det er for slapt

Kilde: Eurostat 2013



EU bør senest i 2025 indføre et forbud 
mod deponering af biologisk 
nedbrydeligt og genanvendelsesegnet 
affald fra alle kilder 

husholdninger, erhverv og industri



Kilde: ISWA (2015), circular economy, cycles loops and cascades
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