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Bemærkninger til meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver
Sagsnummer: MST-7719-00052
Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Det Økologiske Råd (DØR) takker for det tilsendte
materiale. Vi finder generelt, at meddelelsen indeholder de væsentlige emner og visioner for
omstillingen til en cirkulær økonomi. Der nævnes mange relevante mål og virkemidler, men
der er også en række områder, hvor vi finder, at der kan strammes op eller sættes ekstra ind.
Bemærkningerne er opdelt i en generel del og en mere specifik del.
Generelle bemærkninger:
-

En række gode mål
Vi finder en række gode bud på mål i meddelelsen. Vi ser frem til at disse mål bliver
bindende for medlemsstaterne indenfor nær fremtid. Eksempler er genanvendelsen af
70% af husholdningsaffaldet i 2030, som vi ser som et ambitiøst men samtidig realistisk mål. Øgning af genanvendelsesraten for emballageaffald til 80 % senest i 2030,
med delmål på 60 % for 2020 og 70 % for 2025, herunder mål for specifikke materialer
er også gode mål, som vi kan tilslutte os.

-

Snæver effektiviseringsfokus?
Der er en forholdsvis stor vægt i meddelelsen på begrebet ”resource efficiency”, som i
sin snævre definition blot handler om at optimere eksisterende processer. Vi finder det
vigtigt at understrege, at fokus i omstillingen til en cirkulær økonomi alt overvejende
bør være på teknologispring, fordi der er for lille potentiale i almindelige optimeringer
til, at disse vil kunne skabe en omstilling.

-

Tværgående?
I den anden ende af skalaen mangler en mere solid kobling på tværs af ressortområder, fordi de drastiske ændringer, der skal til for at skabe omstillingen, vil skulle
handle om at ændre ejerforhold, forretningsmodeller, forbrugsmønstre, uddannelsesfokus, logistik osv. Derfor bør indsatsen fremstå som en samlet udmelding for alle generaldirektorater, hvor politikområderne: Erhverv, finanser, skat, beskæftigelse, energi og
ressourcer, uddannelse, fødevarer, forbruger, transport, videnskab og teknologi (herunder især informationsteknologi) samtænkes til en koordineret omstillingsøvelse.
Kommissionen fremhæver selv, at der vil være store fordele for europæisk økonomi ved
at satse på en omstilling til cirkulær økonomi men fokuserer i resten af meddelelsen al-

ligevel overvejende på forholdsvis klassiske miljø/affaldstiltag, kendt fra SCP- og IPPsporene. Selvom der hist og her nævnes erhvervsaspekter og forbrugerforhold, så
fremstår disse som løst formulerede intentioner. Vi mener, der bør skabes en integreret
indsats, der koordinerer og sammenkæder aktiviteter, der skaber de fornødne ændringer på de ovenfor nævnte politikområder, så de alle bidrager til den bæredygtige omstilling.
-

Vil kommissionen undersøge ting, vi godt ved?
Flere steder nævner kommissionen, at der skal undersøges nærmere. Et eksempel
findes på side 4 (”The Commission will: further analyse the major market and governance failures which hamper the avoidance and reuse of material waste…”). Det er vores
opfattelse, at de vigtigste markeds- og governancefejl har været kendte og dokumenterede af førende økonomer og affaldssektoren selv i flere årtier. Se uddybning nedenfor.

-

Hvor er det grundlæggende opgør med affaldsforbrænding?
I en cirkulær økonomi er forbrænding af affald på en måde det værste, man kan udsætte sine ressourcer for, fordi alle de materialer, der kunne genanvendes og kan brænde,
omdannes til luftforurening, og alle de, der ikke kan brænde, bliver til slagger, som er
en teknisk set meget svær matrix at ekstrahere materialerne fra igen. Hvis vi skal have
ressourcerne til at indgå i kredsløb, så er det altså ret uhensigtsmæssigt at forbrænde
dem. Men affaldsforbrænding er i dag så udbredt i størstedelen af Nordeuropa, at der er
en overkapacitet som er den største barriere for udsortering af fraktioner til genanvendelse og genbrug. Derfor er der behov for en målrettet indsats, der udfaser affaldsforbrænding til et niveau, der forholdsmæssigt svarer til 10-15% af den kapacitet, der findes i Danmark i dag. Lande, der ikke er langt med affaldsforbrænding og primært deponerer, vil med fordel kunne springe forbrændingsæraen over og satse altovervejende
på genbrug, genanvendelse og affaldsminimering.

-

Producentansvar, pantordninger og leasing
Meddelelsen indeholder flere steder beskrivelser af producentansvar og leasing som
mulige virkemidler til omstillingen. Vi mener, at omstillingen fra et brug-og-smid-væksamfund til en cirkulær økonomi især er afhængig af, at erhvervsliv og forbrugere går
fra ejerskab til leasing og leje. Der er mange ting, der går op i en højere enhed, hvis
denne markedsomstilling bliver hjulpet på vej:
o

Virksomhederne beholder ejerskabet til de materialer, der findes i produkterne
og kan derved planlægge genbrug og genanvendelse af komponenter, der udskiftes.

o

Produkter vil blive designet til at kunne repareres, opgraderes og leve længere,
hvilket giver et lavere materialeforbrug.

o

Bortskaffelsen flyttes fra det uprofessionelle niveau (forbrugeren) til det professionelle niveau, hvilket vil sikre en højere grad af korrekt sortering og genanvendelse.

-

Virkemidler
Der nævnes virkemidler rundt omkring meddelelsen, som er af blandet karakter. EU bør
fremover i sine produktdirektiver stille krav om, at produkter skal være reparérbare og
genanvendelige. Bl.a. skal producenter og importører forpligtes til at stille reservedele
til rådighed i hele produktets levetid. Vi mener, man godt kunne inddrage forslag til
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medlemsstaterne om økonomiske virkemidler. F.eks. nævnes på side 8 i boksen hvordan man kan bygge på udviklingen af ”Environmental Footprint” til at styrke forbrugeroplysning. Dette virkemiddel er ret svagt, hvorimod det ville være oplagt at nævne, at
medlemsstaterne bør overveje at bruge miljøfodaftryk-metoden som grundlag for beskatning af materialer i produkter.
Specifikke bemærkninger:
Vildledende miljømarkedsføring
Øverst side 8 nævnes et behov for effektive værktøjer imod grøn vildledning. Her bør Danmark
fremhæve den vejledning, Forbrugerombudsmanden udgav i 2010 om ”Miljø og etik i markedsføringen”, som nok er Europas bedste og mest fyldestgørende bud på en fortolkning af markedsføringsdirektiverne.
Udfordringer i forhold til bygge og anlæg
Det anføres, at en stor mængde kan genanvendes (således eksempelvis 90 % i flere lande –
bemærk i øvrigt her, at størstedelen af det danske bygge- og anlægsaffald går til ’opfyldning’,
som i EU-terminologi ikke er ’genanvendelse’ men ’anden endelig materialenyttiggørelse’),
men at den gennemsnitlige nyttiggørelsesgrad for EU27 ligger under 50 % - og det til trods for
de potentielt betydelige økonomiske og miljømæssige fordele, der ellers vil være forbundet
med genanvendelse.
Kommissionen identificerer to afgørende markedsbrister, der gør, at genanvendelsen ikke blot
går i gang af sig selv:
•

den ene er, at omkostningerne ved miljøskader hverken indgår i deponeringsgebyrerne eller i prisen på nye råmaterialer, hvilket kan føre til, at genvundet materiale bliver dyrere end nye råmaterialer,

•

den anden er de modsatrettede incitamenter i CDW-værdikæden, hvor udgifterne til
demontering, separation og behandling af affaldsmaterialer først og fremmest ligger i
nedrivningsfasen, medens de potentielle fordele ved at anvende genvundne materialer som regel ligger i produktionsfasen.

Tilsvarende ville det gavne genanvendelsen, hvis det kunne lykkes Kommissionen at overvinde
de ’systemiske hindringer’, herunder markedsbrister, som meddelelsen ganske korrekt påpeger som nogle af hovedårsagerne til den træge reelle genanvendelse. De markedsbrister, som
kommissionen påpeger, bør Danmark bidrage til løsninger af, da disse er ibland årsagerne til
den træge reelle genanvendelse. Her mener vi at Danmark kan gå foran.
Vi er meget positive over, at der bliver lagt op til een regnemodel for, hvad der er genanvendelse. I dag er der fire forskellige anerkendte metoder til at beregne affaldsgenanvendelse,
som gør det umuligt at sammenligne på tværs af grænser. Derudover mener vi, at Danmark
bør pege på at de ting, der skal måles på, er den affaldsmængde, der sendes til deponi og den
mængde der sendes til forbrænding – da det reelt er de to faktorer, der kan måles på.
Ydermere bliver det vanskeliggjort at nå 70%-målet i Danmark, fordi der er følgende forskel i
opgørelsesmetoderne imellem Danmark og EU: I Danmark regnes genanvendelse som de
mængder, der er indsamlet med henblik på genanvendelse, mens mængderne i Kommissionsmodellen jf. nyt stk. 4 til direktivets artikel 11, alene angår mængderne, der reelt genanvendes (dog med en bagatelgrænse på 2 %, der accepteres frasorteret i f.m. genanvendelsen).
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Vi er enige i, at der er behov for en ændring af seks affaldsstrømsdirektiver. Det bør ske med
henblik på, at direktiverne skal understøtte cirkulære økonomiske systemer, der fastholde produkters merværdi så længe som muligt og eliminerer affald. I praksis gennemføres det ved
skærpelse af genanvendelsesmål og indførelse af forebyggelsesmål, samt deponeringsforbud
for genanvendelige materialer og generel nedsættelse af andelen af kommunalt affald, der må
føres til deponi.
Angående de mål som direktivet opsætter
Det er vores vurdering, at det for de danske kommuner vil kræve langt mere vidtgående initiativer at nå direktivforslagets 70 %-mål i 2030, som nævnt ovenfor. Lige nu er kommunerne i
gang med at udarbejde og vedtage affaldsplaner for perioden frem til 2022, og de planer og
udkast, vi har set indikerer ikke, at der stiles mod at øge genanvendelse, genbrug og affaldsminimering i tilstrækkelig grad. En stor del af forklaringen på dette skal nok findes i de store
antal kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg, som skal afskrives, som nævnt ovenfor. Det
kan derfor forudses, at den statslige evaluering af affaldsplanerne, som er planlagt til 2016, vil
vise et stort behov for revidering af planerne samt mere effektive virkemidler mhp. at nå målet
på 70% i 2030.
Ligeledes er det svært at se hvordan Danmark skal opfylde målene for genanvendelse i emballagedirektivet. Det må derfor forventes, at DK stiller skærpede krav til kommuners indsamling
og genanvendelse af emballageaffald. Da Danmark ikke har udarbejdet ressourcestrategi del 2
– om affaldsforebyggelse endnu, men allerede har meldt ud, at der kommer fokus på emballages, vil det være oplagt for Danmark, at disse nye mål for emballage bliver indarbejdet i affaldsminimeringsstrategien, som vi forventer kommer til efteråret 2014.
Affaldsdirektivet specifikt:
Med den revision af affaldsdirektivet, som der bliver lagt op til, ser vi nogle konflikter med ressourcestrategien. De vigtigste substantielle ændringer i affaldsdirektivet angår en skærpelse af
genanvendelseskravene, der fra 2020 nu gælder for alt ’kommunalt affald’ (nærmere defineret
i nyt bilag VI) og ikke kun for de fire materialestrømme (papir, plast, glas og metal), som DK
ifølge ressourceplanens bilag 5 ellers agtede at søge det gældende affaldsdirektivs genanvendelseskrav opfyldt med i 2020.

Med venlig hilsen

Sine Beuse Fauerby og Christian Poll, Miljøpolitiske seniorrådgivere i DN
Kontakt Christian: 31 19 32 49, cpo@dn.dk

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd
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