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Høring af EU-kommissionens meddelelse om cirkulær økonomi samt ændring af 6 

affaldsdirektiver – journalnummer MST-7719-00064 – MST-7719-00068 

 

EU-Kommissionen fremlagde 2. december 2015 sin anden version af en meddelelse om cirkulær 

økonomi (Closing the loop – An EU action plan for the circular economy) og forslag til ændringer i 

en række direktiver på affaldsområdet. Miljøstyrelsen har sendt meddelelsen og 

direktivændringerne i høring. 

 

Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) har følgende bemærkninger til materialet: 

 

Overordnet set 

ARI finder det meget positivt, at EU-Kommissionen med meddelelsen om cirkulær økonomi 

anerkender behovet for omstilling og ønsker at omstille Europa fra en lineær økonomi til en 

cirkulær økonomi. 

 

Vi er overordnet set meget positive i relation til meddelelsens formål, forventede effekter og 

værktøjer. 

 

Vi er samtidig meget glade for miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens indledende reaktion på 

meddelelsen.  

 

ARI bakker som ministeren op om formål som øget vækst, jobskabelse, forsyningssikkerhed og 

miljøgevinster i Europa, gennem reduceret affaldsdannelse, øget genanvendelse og 

ressourceeffektivitet. Og vi mener som ministeren, at det er sund fornuft at få den maksimale værdi 

ud af vores ressourcer. Ministeren har udtalt, at målet er at få EU’s kæmpe marked til at virke på 

denne måde, og at hun ser frem til, at ”vi med denne pakke kan gøre det lettere for virksomheder 

at arbejde med genanvendelige materialer. Sådanne materialer skal ses som en vare, som 

virksomhederne kan sælge på markedet fremfor et affaldsproblem, man betaler for at slippe af 

med. Derfor ser jeg frem til Kommissionens forslag, som skal bidrage til at forbedre 

rammevilkårene for virksomheder der arbejder aktivt med at fremme den cirkulære økonomi i 

Europa”. Vi støtter fuldt ud denne udmelding. 

 

For ARI er det afgørende, at der med denne meddelelse skabes en fundament, som sikrer, at den 

cirkulære økonomi bliver markedsdrevet, og at affaldsgenanvendelsen bliver drevet af en industriel 

efterspørgsel, en god kvalitet af sekundære råvarer, ens konkurrencevilkår, forsyningssikkerhed 
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via et indre marked inden for Europa for sekundære råvarer og sikringen af incitamenter for alle 

aktører og led i værdikæderne til ressourceeffektivitet og affaldsgenanvendelse.  

 

Affaldsreguleringen - genanvendelsesmålsætninger 

Som vi påpegede ved høringen af den første CØ-meddelelse, mener vi, at markedet er – og også 

skal være – den centrale faktor i ressourceproduktivitet og cirkulær økonomi. Det er således vigtigt, 

at den cirkulære økonomi ikke alene søges opnået via skærpede krav til håndteringen af 

affaldsressourcer – og i affaldsreglerne – men, at der er fokus på at skabe et velfungerende 

marked for genanvendelige materialer. Der er behov for begge typer af regulering: både skærpede 

affaldsmålsætninger og en ny markedsmæssig regulering.  

 

I den ny CØ-meddelelse er der skruet en anelse ned på de konkrete mål for genanvendelse i 

affaldsdirektiverne. De konkrete målsætninger i affaldsdirektiverne er vigtige drivere og set i det 

lys, er det ærgerligt, at ambitionerne skrues ned. Omvendt bidrager for stor divergens mellem 

medlemsstaternes affaldshåndtering heller ikke til et velfungerende marked. Det kan derfor ikke 

nytte blot at skrue op for krav og mål, hvis der ikke sættes ind over for de medlemsstater, som 

fortsat ikke lever op til de nugældende krav. Samtidig er det uklart, hvor ambitiøse kravene egentlig 

er, idet målene foreslås ændret fra indsamlingsmål til egentlige genanvendelsesmål.  

 

Vi vurderer, at der fortsat er tale om ambitiøse målsætninger og gode drivere for omstillingen til en 

cirkulær økonomi, hvilket vi støtter. 

 

Vi finder dog, at det er en forkert vej at gå, at undlade at stille et ufravigeligt krav om særskilt 

indsamling af organisk affald. Udsorteringen af netop denne fraktion har stor betydning for 

mængden og kvaliteten af de øvrige genanvendelige materialer i husholdningerne. Omvendt bør 

kravet ikke fastlåse teknologivalget. På den baggrund bør kravet om særskilt indsamling af 

organisk affald være ufravigeligt, med mindre valget af den efterfølgende behandlingsteknologi 

medfører en samlet bedre genanvendelse. 

 

I affaldsdirektivet kræves det, at medlemsstaterne gør brug af økonomiske instrumenter til at 

understøtte affaldshierarkiet. Hvis dette faktisk bliver virkelighed i hele Europa, vil det formentlig 

have meget større effekt end genanvendelsesmålsætningerne. 

 

Vi vil fortsat anbefale Kommissionen et øget fokus på ens implementering og håndhævelse i hele 

EU. I relation til den formelle implementeringen af regelsættet, er det forslåede ”early warning-

system” formentlig en fornuftig foranstaltning. Der skal dog et markant anderledes tilsyn til for at 

den reelle implementering sikres, hvilket vi finder afgørende for effekten af reglerne. 

 

Den markedsmæssige regulering 

Kommissionen er i denne CØ-meddelelse mere ambitiøs og konkret i sin tilgang til den 

markedsmæssige regulering, hvilket er meget positivt. Netop fordi denne omstilling skal ske på så 
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mange områder og planer og af så mange aktører, er det glædeligt, at Kommissionen denne gang 

kommer bedre rundt om udfordringen og tager flere redskaber i brug. 

 

Positivt er initiativerne vedrørende design og produktion, hvor forbedret produktdesign med henblik 

på genanvendeligheden af produkterne selvfølgelig har størst interesse for affaldsbranchen pt.  

 

Positivt er også de mange initiativer vedrørende forbrug, som skal muliggøre et mere 

gennemsigtigt og miljørigtigt forbrug via reel grøn markedsføring, effektive miljømærker, 

genbrugsaktiviteter m.v.  

 

Ærgerligt at det dog, at der ikke er så mange konkrete initiativer til at fremme efterspørgslen på de 

sekundære råvarer. Udviklingen af kvalitetsstandarder for sekundære råstoffer, frivillig certificering 

af affaldsbehandlingsanlæg og påvirkning af den offentlige efterspørgsel er gode tiltag, men langt 

fra tilstrækkelige. Kommissionen nævner også enkelte andre tiltag, som dog er meget lidt konkrete 

i deres beskrivelse. ARI havde gerne set konkrete forslag om mere kontante fordele for 

producenter ved at anvende affaldsressourcer i deres produktion.  

 

Meget positivt er det, at Kommissionen har fokus på grænsefladen mellem kemikalier, produkter 

og affaldslovgivningen, og herunder vil arbejde med hvordan man kan reducere forekomsten af og 

forbedre sporingen af problematiske stoffer i produkter. Kemikalielovgivningen udgør et vigtigt 

parameter for muligheden for sporbarhed, standarder og kvalitet i genanvendelsen. 

 

ARI vil opfordre Kommissionen til i det hele taget at have størst mulig fokus på 

kemikalielovgivningen, reguleringen af problematiske stoffer heri og betydningen for 

genanvendelsen af affald. Udfordringer, som vi gerne ser håndteret, er bl.a. mangel på viden om 

indholdet i ”gamle” produkter, så det ikke bliver en barriere for genanvendelse samtidig med, at vi 

ikke recirkulerer uønskede kemiske stoffer på en måde, så forbrugerne bliver eksponeret for dem; 

hvordan vi sikrer genanvendelsesvirksomheder adgang til den viden om produkternes 

sammensætning og indholdsstoffer, som følger produkterne jf. REACH, men som afkobles i 

affaldsfasen o.lign. 

 

Det er vigtigt, at forekomsten af problematiske stoffer i affald eller usikkerheden omkring 

forekomsten i affald ikke spænder ben for anvendelsen i ny produktion af varer. 

 

Generelt set bygger hovedparten af Kommissionens forslag til markedsmæssige tiltag på 

frivillighed. Dette er også at foretrække, men spørgsmålet er om det vil give en omstilling hurtigt 

nok? Samtidig skal en række af forslagene udfyldes med konkrete tiltag i nye strategier og nye 

direktivændringer o.lign. Den konkrete rækkevide og effekt af meddelelsen kan derfor først 

vurderes detaljeret, når disse tiltag er på plads.   
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Det mangler vi… 

Kommissionen mangler fortsat en stillingtagen til betydningen og effekterne af definitionen på 

affald. Den er i sig selv en hindring for mange fornuftige anvendelser af affald. De mindre 

ændringer i biprodukt-begrebet og End of Waste-kriterierne ændrer ikke markant herpå. Dog er det 

vigtigt og dermed positivt, at kompetencen til at opstille End of Waste-kriterier ikke er nationale, 

men fastlægges på EU-niveau.  

 

Samtidig har Kommissionen fortsat ingen planer om tiltag i relation til forordningen om overførsel af 

affald, som afhjælper de unødige barrierer for øget genanvendelse, som ligger heri. Det bør den 

danske regering kritisere. En ændring af forordningen er simpelthen en nødvendighed, hvis 

cirkulær økonomi skal blive virkelighed uden massive administrative og økonomiske byrder. Der 

bør foretages markante ændringer heri. 

 

Det er i dag mere administrativt byrdefuldt at transportere affald over grænserne til genanvendelse 

end til forbrænding og deponering. Det er uholdbart efter vores opfattelse. I stedet burde affald til 

genanvendelse kunne krydse grænserne med en minimal administrativ byrde eller helt uden, hvis 

det blev sendt til specifikke – eksempelvis certificerede – genanvendelsesanlæg. Til en start bør 

forordningen som minimum ændres således, at eksportlandet skal anerkende de godkendelser og 

klassificeringer, som modtagerlandets myndigheder har givet genanvendelsesanlægget. Det er 

modtagerlandet, som ”ender med” affaldet og derfor bør have afgørelsen af, hvad landet vil 

acceptere. Det skal eksportlandet ikke kunne ændre efter forgodtbefindende.  

 

Specifikke bemærkninger 

Kommissionen foreslår under specifikke initiativer vedrørende produktionsprocesser, at 

ressourceforbrug, affaldsproduktion og –håndtering indgår i BREF-dokumenterne og dermed 

reguleres via IE-direktivet. Denne ”trend” er allerede taget i brug i visse BREF-dokumenter, hvilket 

vi finder, er en stor fejl. Affaldsproduktionen på det enkelte anlæg kan søges minimeret via BREF, 

men krav til affaldshåndteringen bør ikke ”låses fast” i konkrete tilladelser (som eksempelvis i 

Danmark som udgangspunkt ikke kan ændres i retsbeskyttelsesperioden) for konkrete 

industrianlæg, men bør følge krav, som bygger på mere generelle 

samfundsøkonomiske/lokaløkonomiske og miljømæssige konsekvensvurderinger og som 

reguleres via affaldsdirektiverne og den nationale udmøntning heraf. IE-direktivet skal holdes til 

dets oprindelige formål, hvilket er kontrol med de stedbundne industrielle emissioner.  

 
ARI står naturligvis til rådighed for en uddybning af dette høringssvar. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Munch Jensen 

Sekretariatsleder i Affalds- og Ressourceindustrien 


