
Overordnede rammer og politisk 
fokus for plastgenanvendelse
Temamøde om plast, ARGO

29. august



Affaldsforebyggelse og genbrug 



Flere drivere for plastpolitikken 



Den kommunale affaldssektor forfølger de 
politiske mål



Genanvendelse har værdi…for miljøet
Negative priser for affald
• Det koster (mange) penge at 

afsætte affald til 
genanvendelse. De 
økonomiske incitamenter 
mangler. 

• Omkostningerne stiger 
yderligere, hvis indsamlings- og 
sorteringsomkostninger regnes 
med.

• Kun få fraktioner har en positiv 
case inkl. 
indsamlingsomkostninger

Negative priserPositive priser
Øjebliksbillede fra efteråret 2018: Priser varierer over tid. 





En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi

Miljøbeskyttelse & ny plastøkonomi:
- Økonomi og kvalitet i plastgenanvendelse
Design; efterspørgsel på genanvendt plast; bedre 
og harmoniseret særskilt indsamling
- Mindre plast og henkastet affald
- Innovation og investeringer
- Global indsats



Engangsplastdirektivet

Begrænse plast i havet og på stranden
• Forbud af 9 engangsprodukter (sugerør 

m.v.)
• Designkrav til drikkeflasker (fastgjort låg)
• Krav om genanvendt plast i drikkeflasker
• Producent- og oprydningsansvar på en 

række produkter (vådservietter, cigaretfiltre 
m.v.)

• Forbrugsreduktion (engangsartikler m.v.)
• Mærkningskrav

• Hurtig proces i EU-systemet!



Pledges

• Industriens forpligtigelse til brug af 
genanvendt plast

• 70 tilsagn givet i slutning af 2018
• Flere tilsagn efterlyses

Endnu ingen sammenhæng mellem udbud og 
efterspørgsel – brug for mere efterspørgsel



Foreningens forslag til 
EU-initiativer

1. Plastproducenter ind i CO2-kvotesektoren

Omkostningerne bør lægges på produktionsleddet 
– ikke affaldsbehandling, som har begrænset mulighed for 
at påvirke, hvad der bliver til affald.

2. Iblandingskrav for genanvendt plastik 

Behov for at styrke efterspørgslen efter genanvendt plast 
- løbende 



Plastik uden spild

Et cirkulært plastforbrug
27 initiativer i planen + 11 enighedspunkter i 
politisk ”enighed”

Hovedinitiativ = Plastcenter i Miljøstyrelsen
Standarder for sortering og indsamling af 
plastaffald
Producentansvar på emballager

50 mio. dkk over 4 år

Ny plastplan på vej? 



Ny national affaldsplan

• Forventes i høring i 2020 (men 
arbejdet er i fuld gang)

• Fokus: Organisk affald, tekstiler, 
plastikemballage og bygge-
anlægsaffald.

• Producentansvar og ensretning 
af indsamling



Enklere sortering i høj 
kvalitet
• Fælles piktogramsystem: Klar, ensartet 

kommunikation.

• Fælles sorteringskriterier: Piktogrammerne 
dækker over det samme indhold – Borgerne kan 
putte de samme ting i spandene til papir, plast, 
pap osv. i hele DK.

• Piktogrammer på emballagerne – Nem 
sortering og tilskynder virksomhederne til at 
markedsføre genanvendelig emballage

Begge initiativer i samarbejde mellem Dansk 
Affaldsforening, Miljøstyrelsen og KL.



Kobling mellem EU og DK affaldspolitik





Nye EU-direktiver = 
Mere sortering og 
genanvendelse på vej

65% 
af borgernes affald og husholdningslignende 

erhvervsaffald (servicesektor) skal genanvendes 
i 2035 (60% i 2030)

Mål for plastemballager: 55% i 2030

DK-Status (indsamlet) i 2016: 
48% for HH-affald - 36% for plastemballager

Ny, fælles målemetode: Fra indsamlede 
mængder til ”reel genanvendelse” 



Ny strammere opgørelsesmetode

36

18 Konsekvens: Der skal indsamles mere for at nå den samme 
”procent-sats” som tidligere



Tal og opgørelsesmetoder:

Potentialer og genanvendelsesprocenter

Genanvendelse jf. emballagedirektivet 
opgøres i forhold til potentialet:

Hvor meget plastemballage indsamles ud af den 
mængder, der sættes på det danske marked?
Der indsamles ca. 36% af potentialet i dag.

Genanvendelse af indsamlede mængder
opgøres ift.:

Hvor meget af den plast, borgeren sorterer i 
plastspanden, genanvendes? 
Estimat: 40-75%



Producentansvar for 
emballager

Producenterne får det finansielle ansvar for 
indsamling og behandling af emballager

Eller

Producenterne får det finansielle og 
operationelle ansvar for indsamling og 
behandling af emballager

Organisatorisk ansvar hos kommuner typisk indsamling

• Frivilligt eller ved lovgivning



Genbrugspladser

Renhold 
& affald i naturen

Husstande
(og erhverv)

Øvrige opgaver (alle aktiviteter)
- Planlægning & administration, 
tilsyn og kommunikation 
(kampagner og vejledning)

Sortering Oparbejdning mv.

Behandling og nyttiggørelse  af 
restprodukter

Affaldsenergi

OUTPUT

Genanvendelse
EU-krav: 65 % 

i 2035 
(plast 55 % i 2030)

El og varme

Deponi

Tab Tab

Tab

Produkt/affald

INPUT

Fejlsortering
Indsamlings-effektivitet: 25-50%

Optimering
Omlastning/ 
forbehandling

Obligatorisk 
producentansvar
på emballager fra 

2025

MINIMUMSKRAV: 
80 % af udgifter til 

indsamling og 
affaldsbehandling 
skal afholdes af 
producenterne.



3 CENTRALE PLASTPOINTER

1. Der bør sættes massivt ind på produktsiden
- Differentierede afgifter, krav om færre plasttyper og design til CØ

2. Miljøgevinster kræver styring 
- Negative afsætningspriser = billigst at gøre mindst muligt

3. Samarbejde er vejen frem
- Behov for dialog i værdikæden og initiativer fra politisk side



Tak for ordet
Mikkel Brandrup

Konstitueret direktør, Dansk Affaldsforening



Affald fra handel og 
service

Municipal waste sammensætning:

27% er erhvervsaffald
73% er husholdningsaffald

Genanvendelsesprocenten er
52% for erhvervsaffaldet
45% for husholdningsaffaldet

Samlet 47-48%



Tre overordnede 
modeller 

FINANSIEL MODEL
Den fysiske håndtering overlades til andre aktører 
(kommunen), men det finansieres helt eller delvist af 
producenterne (fx via afgifter/gebyrer). 

OPERATIONEL MODEL
Producenter har det finansielle ansvar og varetager 
samtidig fysisk indsamling, sortering og behandling af 
emballageaffald.    

HYBRIDMODEL 
Indsamling og evt. sortering varetages af andre aktører (fx 
kommuner), mens producenterne varetager ansvaret for 
behandling (og evt. sortering). Producenterne finansierer 
indsamling/sortering via afgifter/gebyrer.   

MINIMUMSKRAV: 
80 % af udgifter til indsamling og affaldsbehandling skal 

afholdes af producenterne.
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