Faktaark: Grøn affaldssektor
Regeringens visioner

Genanvendelse frem for forbrænding:

• Affaldssektoren skal være klimaneutral i
2030.

• Affaldskurven skal knækkes – mindre affald,
mindre spild og mere genbrug.

• At sikre et paradigmeskifte i affaldssektoren. I Danmark skal vi i langt højere grad
investere i og bygge genanvendelsesanlæg
frem for forbrændingsanlæg. Regeringen vil
invitere Folketingets partier til en drøftelse
af, hvordan vi får færre og mere effektive
forbrændingsanlæg og begrænset importen
af udenlandsk affald.

• Cirkulær økonomi skal være vækstmotor for
Danmarks næste grønne erhvervseventyr.

Mere genanvendelse:

• Udsortering af 80 pct. dansk plast fra forbrændingen i 2030.

Konkrete tiltag
Regeringens ambition er en affaldssektor, som
er grøn hele vejen i gennem. Vi skal blive bedre
til at genbruge og til at affaldssortere, vi skal
fremme investeringer i genanvendelse, og vi
skal forbrænde mindre affald. Derfor foreslår
regeringen bl.a. følgende:

Strømline sorteringen:
• At strømline sortering af affald, så danskerne
sorterer affald på samme måde i hjemmet og
på arbejdspladsen; uanset hvilken kommune,
de bor i. Det betyder, at der skal sorteres 10
typer af affald ved alle husstande i Danmark
og at sorteringen skal følge de samme sorteringsguidelines og med brug af de samme
affaldspiktogrammer. Der vil være mulighed
for, at affaldet kan sorteres kombineret i
spande med flere rum. Det forventes, at et
almindeligt parcelhus derfor vil skulle have
2-4 spande med flere rum. Virksomhederne
skal ligeledes bruge de samme sorteringskriterier og piktogrammer.
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• Behandlingen af husholdningers genanvendelige affald skal udbydes, så genanvendelsesvirksomheder i Danmark kan
få adgang til affaldet. På den måde kan
innovative virksomheder få bedre adgang
til affaldet, så de kan udvikle fremtidens
teknologiske løsninger og skabe nye grønne
arbejdspladser.

Understøttende tiltag
• Derudover igangsættes en række udviklingstiltag, som på sigt skal sikre en klimaneutral
affaldssektor. For eksempel vil regeringen
etablere et nyt partnerskab med fokus på
at styrke og accelerere intelligent affaldshåndtering gennem ny teknologi og digitale
løsninger.
• Med den samlede pakke leverer regeringen
et vigtigt bidrag til omstillingen mod en mere
cirkulær økonomi. Men dette udspil er blot
første skridt på vejen. Regeringen vil efterfølgende tage yderligere skridt til at fremme
den grønne omstilling og en klimaneutral
affaldssektor.
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Effekter
• Regeringens udspil på affaldsområdet vurderes at medføre en reduktion af udledningen i
Danmark på 0,7 mio. ton CO2-ækvivalenter i
2030.

• Endvidere vurderes regeringens samlede udspil at medføre en udsortering af ca. 65 pct.
af den danske plastmængde i forbrændingen i
2030 ift. 2020.

0,7 mio. t. CO2e
reduktion i 2030

Baggrund – Tal og fakta
Udledninger fra affaldssektoren
• Affaldssektoren forventes at udlede ca. 2,4 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2030, hvis ikke vi gør
noget.
• Den væsentligste del af udledningerne stammer fra affaldsforbrænding og i særdeleshed fra
plastikaffald i forbrændingen.
• Forbrændingsanlæggene alene forventes at udlede ca. 1,5 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2030.
• Resten af udledningerne fra affaldssektoren kommer primært fra deponeringsanlæg, biologisk
affaldsbehandling og spildevandssektoren.

Husholdningsaffald og genanvendelse
• Danmark er det land i Europa, der genererer mest husholdningslignende affald per indbygger
– ca. 800 kg hvert år.
• I dag forbrændes næsten en tredjedel af alt dansk affald.
• I henhold til EU’s genanvendelsesmål for plastikemballage skal DK genanvende 50 pct. i 2025
og 55 pct. i 2030. I dag genanvender vi kun ca. 20 pct. af plastikemballageaffaldet.
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