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OPSAMLING FRA CAMP 2014

Nærværende dokument er et resultatet af CAMP
2014 ” Undgå affald”, som fandt sted den 9. april
2014 i ”Kunstforeningen”, Gl. Strand i København.
Arrangementet var initieret af Miljøstyrelsen og
DAKOFA i samarbejde og havde til hensigt at
bidrage med input til udarbejdelsen af den nationale affaldsforebyggelsesplan gældende perioden
frem til 2026 som foreskrevet i Affaldsdirektivets
artikel 29 og Miljøbeskyttelseslovens § 50e.
Indsatsen på CAMP 2014 var organiseret under
følgende emner:
1. Madspild
2. Tekstilaffald
3. Elektronik
4. Bygge- og anlægsaffald
5. Plastemballage
Deltagerne på CAMP 2014 var udvalgt og inviteret
i samarbejde med de udvalgte gruppeformænd
(bestående af udvalgte eksperter inden for hvert
fokusområde), DAKOFA samt Miljøstyrelsen. I udvælgelsen var der lagt vægt på deltagelse fra alle
led i værdikæden for det enkelte indsatsområde.

proces. De fremførte konklusioner er dermed
ikke udtryk for deltagende enkeltpersoners eller
organisationers holdninger.
CAMP 2014 var bygget op omkring en proces, hvor
der blev arbejdet med vision, mål og initiativer i
tidsrammerne 2026 og 2020, som netop er de
tidshorisonter den kommende strategi skal
udarbejdes indenfor. Nogle grupper har i processen dog formuleret mere langsigtede visioner
samt mål inden for en kortere tidshorisont end
2020.
CAMP 2014 blev indledt med inspirations- og
kontekstoplæg fra Miljøminister Kirsten Brosbøl,
Klaus Samsøe fra SUS:HED samt Selina Juul fra
”Stop Spild af Mad”, hvorefter dagen blev brugt til
processuelle aktiviteter og gensidige fremlæggelser.
Alt i alt bevidnede CAMP 2014 tesen om, at man
kan nå langt, hvis bare man samarbejder og
udnytter kvalifikationer og kompetencer på tværs
af emner og sektorer. Vi håber, at nærværende
opsummering af dagens konklusioner kan bidrage
til inspirationen til såvel den nationale affaldsforebyggelsesplan som de aktører, der skal medvirke
til at sikre, at affaldsforebyggelsen kommer til at
ske i virkeligheden! GOD LÆSELYST!

DER ER BEHOV FOR HANDLING!
VI KAN IKKE BLIVE VED MED AT
PRODUCERE SÅ STORE MÆNGDER AFFALD, SOM VI GØR NU!

Under opsamlingen for hvert af indsatsområderne
kan ses en liste over deltagere i grupperne. Det er
vigtigt at understrege, at resultatet af CAMP 2014
ikke består af partsindlæg fra de udvalgte deltagere, men derimod er et samlet resultat af en kreativ
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FOREBYGGELSE AF MADSPILD

RESULTATET AF GRUPPENS
ARBEJDE BLEV SOM FØLGER:

Deltagere i gruppen vedrørende madspild:

Vision:

Selina Juul,
”Stop Spild Af Mad” (gruppeformand)
Ole Morten Petersen
DAKOFA (facilitator)
Lone Lykke Nielsen
Miljøstyrelsen
Klaus Jørgensen
Landbrug & Fødevarer

Arbejdsgruppens referencegrundlag udgøres af
følgende data:
Direkte eller indirekte spild af mad kan forekomme i de forskellige trin i fødevarekæden,
eksempelvis den primære produktion eller forarbejdnings-, distributions- og husholdningsleddet.
Madspildet er relateret til de mængder mad, som
flyder igennem de enkelte led i kæden, ligesom
det afhænger af de processer, som finder sted i de
respektive kædeled.
Det anslås, at 303.000 ton spiselige fødevarer
hvert år kasseres i fødevaresektoren. Fra husholdninger kasseres 237.000 ton. Det samlede årlige
madspild i Danmark er dermed anslået til 540.000
ton. Værdien af det samlede danske madspild vurderes til mindst 8,4 milliarder kroner om året.

Tine Gram
Danske Hospitaler
Christian Poll
Danmarks Naturfredningsforening

Det årlige fødevaretab i Danmark er i alt på 1,4
mio. ton, hvoraf 66% spildes fra jord til
detailhandel.

Dorte Mailandt Nielsen
AVV
Karina Kyhn Andersen
Kost- & ernæringsforbundet
Niels Remtoft
Dansk Affaldsforening
Christian Christensen
SOLUM

Landbrug
og fiskeri
Affaldsbehandling

Arbejdsgruppen vedrørende forebyggelse af
madspild har som udgangspunkt benyttet nedenstående værdikæde for at sikre målenes og indsatsernes gennemførlighed og gennemslagskraft.
Gruppens proces har således været rettet mod
såvel forbrugerne og deres fremtidige valg som de
foregående led i værdikæden. Dog er hovedvægten
af gruppens output set i en kontekst af, at styrken
i forbrugernes ageren og centralt fastsatte
rammeforudsætninger for producenter
og detailhandel er de væsentligste tilgangsvinkler for en ændring af den
nuværende situation med store
mængder madspild i Danmark.

Engros
og grossist

Mål for 2026:
• Målene for 2020 skal være udbredt med en højere
virkningsgrad end de for 2020 gældende!
Mål inden 2020:
•D
 er skal vedtages et bindende, nationalt mål for
madspildsreduktion i alle led af værdikæden/
værdicirklen! Middel: XX % mindre madspild målt
ved hjælp af sammenlignelige analyser i hvert
værdikædeled. En valid analyseform skal tilvejebringes indenfor 2 år, hvorefter der fra politisk
hold fastsættes et opnåeligt mål. Man kan tilføje
øvrige succesparametre såsom antal initiativer
pr. pågældende led i værdikæden, antal mia. kr.
sparet og lignende.

•Ø
 konomisk adfærdsregulering via
forbrugerafgifter.
•U
 dvikling af landbrugets produktionsformer med
henblik på at sikre tilpasning til forbrugsfasen.
•K
 valitet frem for kvantitet i adfærden.
•S
 tørre grad af lokale produkter i de store
detailhandelskæder.
•B
 edre muligheder for mindre mængde
pr. varekøb (undgå ”up-sales”).
•D
 ifferentierede portionsstørrelser på restauranter/storkøkkener.
• ” Doggybags”/”goodiebags” udbredes.

• I ndførelse af national mad- og måltidspolitik!
Middel: Implementering af nationale krav i kommunerne med henblik på screening og
efterfølgende regulering ud fra reelle behov for
de kommunale institutioner. Dermed forventes
en spinoff effekt over for borgerne med henblik
på forbrug og spisevaner.
Konkrete initiativer:
•S
 martere emballage (dels af miljøhensyn ved
produktion/forbrug/bortskaffelse og dels med
henblik på produkternes holdbarhed).
• “ Fej foran egen dør” som organisation/virksomhed/borger– og spred dine gode eksempler.

•S
 kolekampagner for at skabe øget bevidsthed.
• I nformations- og nudgingkampagner over for
borgere.
•O
 ffentlig støtte til private og offentlige initiativer
og projekter mod madspild.
•F
 okus på grønne partnerskaber.
• I ndtænkning af nye uddannelser og arbejdspladser som effekt af mindre madspild – f. eks.
”madspildskonsulenter” på festivaler, hospitaler
og i kantiner.

•M
 ere viden om madvarers holdbarhed.

Fødevareproducenter

Storkøkken
husholdning

DANMARK UDEN MADSPILD!

• I nitiativer til øget forbrug af økologiske varer.

VÆRDICIRKEL
FOR MADSPILD

Detailhandel
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2
FOREBYGGELSE AF
TEKSTILAFFALD
Deltagere i gruppen vedrørende tekstilaffald:
Nynne Nørup (gruppeformand)
UFF

		

Annette Braunstein (facilitator)
DAKOFA
Mikkel Stenbæk Hansen 			
Miljøstyrelsen

Mål inden 2020:
1. Vi kender mængderne, typerne og kvaliteten. En
vurdering af kvaliteten er nødvendig for at kunne
håndtere tekstilerne optimalt og dermed mere
bæredygtigt.
2. Der findes kendte strukturer for at leje, låne,
donere eller bytte for udvalgte typer af tøj (f.eks.
festtøj, skitøj, børnetøj).

Konkrete initiativer /midler til at nå målene:
• I 2016 er der oprettet en portal på nettet, der
giver borgere og virksomheder et overblik over
leje-, låne-, donations-, genbrugs- og reparationsmuligheder.

•D
 er skal arbejdes på at designere i fremtiden
designer til multifunktionalitet af bl.a. tøj og på
at der i højere grad tænkes mere i at bruge andre restfraktioner fra industrier til at substituere
tekstiler. Med andre ord skal der arbejdes på at
finde nye råvarekilder.

•D
 et økonomiske og miljømæssige potentiale for
Danmark i øget genanvendelse og genbrug skal
undersøges nærmere.

Arbejdsgruppens referencegrundlag udgøres
blandt andet af følgende data:

Katrine Milman
Bestseller

3. Danmark har et procentmål for, hvor stor en
procentdel af tøjforbruget der lejes i stedet for
at købes.

Aage K. Feddersen
Dansk Mode & Tekstil

4. 25% af offentlige ”indkøb” af tekstiler er på lejebasis, her tænkes fx på gardiner, tæpper osv.

Jette Skov
Re-design

5. 90% af danskerne er bekendt med, at tekstiler
er en værdifuld ressource (både miljømæssigt,
økonomisk og socialt), og derfor skal der genbruges og genanvendes i højere grad.

•D
 er er indført kildesortering af alt tekstilaffald
på linje med andre affaldsfraktioner, som fx glas,
pap og papir.

6. Vi har styr på genbrugssektoren og ved at de
overholder fx arbejdsmiljølovgivningen.

•K
 ommunerne skal gennemføre kampagner for
genbrug og genanvendelse af tekstiler.

Maria Hørmann
Danmarks Design Center
Allan B. Johansen
Affaldplus
Mette Vinding
Re-bag
Sasha Beckmann
Launch Nordic

Aktører i kæden er certificeret, og eksisterende
certificeringsordninger bør anvendes. Det er
vigtigt for at skabe gennemsigtighed og tiltro til branchen (Skal give sikkerhed for, at vi
ved, hvordan tekstilerne håndteres og hvor de
ender).
7. Virksomhederne designer til genbrug og arbejder for renere materialer i ”closed loops”.

Visionen for 2026:
I 2026 har vi styr på værdikæden og affaldsstrømmene for alt tekstilaffald og Danmark har øget
genbrug og genanvendelse markant i forhold til i
dag.
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•D
 en nationale strategi skal understøtte borgerdreven udvikling inden for leje, lån og donationer.
•D
 er er indført økonomiske incitamenter til at
fremme leje frem for eje. Eksempelvis en momsdifferentiering.

I følge Nordisk Minister Råd (2010) går:
28 % via eksport til genbrug
2,5 % til genbrug i Danmark
0,5% til genanvendelse
33% til deponering eller forbrænding
36% til ubekendt håndtering/lager

•D
 er skal introduceres en årlig ”tøm-skabet kampagne” (Borgerne har store mængder ”passiv”
tekstil, som langsomt mister materialets værdi
ved lang opbevaring).
•D
 er skal være en særlig indsats for de unge
mellem 15-19 årige. Dette kunne være i form af
særligt udarbejdet undervisningsmateriale.

8. Der er indført krav/standard for arbejdstøj/uniformer, så det er designet til genbrug .
9. Der er indført certificering på nye tekstiler, som
fortæller, om det er designet til genbrug, og her
kan eksisterende certificeringsordninger evt.
udvides til at indeholde disse informationer. Om
tøjet kan genbruges, kan eksempelvis måles på
hvor mange vask tøjet kan tåle og tekstilernes
slidstyrke.
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FOREBYGGELSE AF ELEKTRISK
OG ELEKTRONISK AFFALD
Deltagere i gruppen om forebyggelse af
elektrisk og elektronisk affald

Gruppens forslag og ideer til visioner, mål og
initiativer

Christian Graversen (gruppeformand)
DI ITEK

Visioner for 2026

Lone Schou
Miljøstyrelsen
Morten Carlsbæk (facilitator)
DAKOFA
Henrik Riisgaard
Aalborg Universitet
Poul Bengt Petersen
Ragn-Sells Recyclables
Peter Hemicke
Tier1Asset
Søren Heilmann
recycleit.dk
Jann Hedelund Jørgensen
Radiometer Medical
Hans Wendschlag
Hewlett-Packard
Louise Bisgaard
Grundfos Holding
Jens Siggaard Andersen
Københavns kommune

• Alt elektronikaffald er reparationsvenligt
(herunder adgang til reservedele og software-opgradering).
• Alt EEE* er langtidsholdbart.
• Alle virksomheder genbruger EEE.
• Alle husholdninger medvirker til genbrug af EEE
Mål for 2020
Danmark arbejder for følgende mål i EU:
• Garanti på alt forbruger-EEE, der bringes i
omsætning og/eller ibrugtages i EU, udvides til
3 år – og endnu længere garanti for visse typer
EEE.
• Der udarbejdes miljødeklarationer (fx The Eco
Declaration, Ecma-370) for alt EEE, der bringes i
omsætning og/eller ibrugtages i EU.
• Der er forbud mod planlagt forældelse for EEE,
der bringes i omsætning og/eller ibrugtages i
EU.
• Der er indført whistleblower-ordning for ansatte
på området.
• Økonomisk støtte til NGO’er for arbejde, som har
afsløret planlagt forældelse
• Det kræves mulighed for software-opgradering
for alt EEE, der bringes i omsætning og/eller
ibrugtages i EU.
• Ecodesign-direktivets (2009/125/EC) muligheder
for at kræve reparationsvenligt udstyr udnyttes
ved krav i gennemførselsforanstaltningerne for
produkterne (herunder krav om reservedelsgaranti hvor muligt) – evt. prioriteres ressourcekritisk EEE samt de typer EEE, som oftest går i
stykker.

Danmark har følgende nationale mål:

Konkrete initiativer

•D
 anmark arbejder for, at miljømærkekriterierne
skal indeholde krav om reparationsvenligt EEE,
krav om adgang til reservedele i mindst 5-10 år
(længere hvor relevant) og hvor muligt/relevant
også krav om mulighed for software-opgradering.

•K
 ortlægning og opdatering af viden om
- Aktuel levetid for EEE (fx de mest solgte produkter i DK).

•D
 er er indført krav om, at virksomheder skal
have en defineret genbrugsstrategi for EEE.
•D
 en offentlige sektor i Danmark anskaffer kun
reparationsvenligt EEE og kræver reservedelsgaranti i mindst 5-10 år (jf. sammenlignelige,
miljømærkede produkter).
•D
 er er momsfritagelse/fradrag/tilskud for
EEE-reparationer og for salg af genbrugs-EEE .
•D
 er er indført national pant på visse typer EEE.
•F
 lere virksomheder/store kæder har indført returbonus for EEE – evt. koblet til miljødeklareret
eller miljømærket EEE (mindst 50 virksomheder
i DK?).
•D
 er findes mindst 1 reparationsværksted for EEE
i hver kommune – flere i de 4 største byer.
•A
 lle offentlige og private virksomheder og 85 %
af alle private husstandene ved, hvor EEE indleveres/sælges/købes med henblik på reparation/
genbrug.
•¾
 af alle brugere indleverer/sælger/køber EEE
med henblik på reparation/genbrug
• Halvdelen af alle brugere anvender repareret/
genbrugt EEE.

- Muligheder for reparation af EEE med henblik
på levetidsforlængelse (inkl. antal reparationsværksteder i Danmark), mængder EEE repareret
for danske brugere samt danske barrierer for at
øge brug af reparation.
- Omfang af EEE genbrug i Danmark (herunder
antal af salgssteder, virksomheder, organisationer, byttesteder mv med væsentlige mængder
af genbrugs-EEE) samt barrierer i Danmark for
øget genbrug af EEE.
•P
 artnerskaber/frivillige aftaler om
- Etablering af reparationsværksteder fx hos de
store kæder, på tekniske skoler, m.fl. – evt. med
mulighed for tilskud/fradrag.
- Indførelse af returbonus hos de store kæder (i
samarbejde med EEE-producenter?) ved aflevering af miljømærkede/-deklarerede EEE
med henblik på øget genbrug.
• Kampagner om
- Der er status i at have langtidsholdbart EEE.
- Reparation og genbrug af EEE er cool og
ansvarligt.
- Oplysning om muligheder for reparation og
genbrug af EEE.
- Der kan opnås økonomisk tilskud/fradrag ved
reparation af EEE.
- Tilskyndelse til leasing af elektronikprodukter
og med buy-back i aftalerne.

* EEE=Electric and electronic equipment
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FOREBYGGELSE AF BYGGEOG ANLÆGSAFFALD
Deltagere i gruppen vedrørende
bygge- og anlægsaffald:
Jasper Steinhausen
COWI (gruppeformand)
Jette Bjerre Hansen
DAKOFA (facilitator)
Lisbet Poll Hansen
Miljøstyrelsen
Anders Christiansen
KL
Anne-Mette Manelius
Teknologisk Institut
Carsten Pedersen
Dansk Byggeri
Erik K. Lauritzen
Lauritzen Advising
Jørgen Søndermark
Realdania
Lise Mansfeldt Faurbjerg
Henning Larsen Architects
Morten Elle
Aalborg Universitet, København
Nille Skals
Spark
Thomas Kingo
Kingo Karlsen
Tom Jørgensen
Genbyg
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Baggrund
Bygge- og anlægssektoren alene står for 40–50 %
af verdens ressourceforbrug og bidrager dermed
til en væsentlig negativ miljøpåvirkning. Samtidig
er sektoren ansvarlig for en betydelig affaldsproduktion, som i Danmark anslås at udgøre 36%
(ISAG 2009) af den samlede affaldsproduktion.
Danmark har igennem mange år haft tradition for
en høj genanvendelse af bygge- og anlægsaffald,
som i høj grad skyldes nyttiggørelse af materialer
ved substitution af råstoffer og til produktion af
energi. Ressourcerne disponeres således på et af
de nederste trin i affaldshierarkiet. Samtidig har
tidligere tiders brug af farlige stoffer i byggeri og
anlæg betydet et fald i genanvendelsen.
Disse forhold pålægger sektoren et betydeligt ansvar for at sikre, at ressourcerne anvendes effektivt
(få mere ud af samme mængde), og at materialerne i videst muligt omfang bevarer deres værdi
– også efter afslutning af oprindelig anvendelse.
Figuren på næste side viser værdikæden for
materialer i byggeri og anlæg. Den inderste cirkel
i figuren illustrer genbrug af materialer, som er
det øverste led i affaldshierarkiet. Genbrug af
materialer involverer typisk færre operationer end
genanvendelse og nyttiggørelse, som er illustreret
ved den yderste cirkel i figuren. Dette er den grundlæggende tankegang i cirkulær økonomi.

Vision 2026:
•Kun gode og sunde kvadratmeter bygges og renoveres (ingen negativ effekt på sundhed og miljø)
og æstetik er gennemgående.
•M
 aterialekredsløb er lukket og cirkulær økonomi
er implementeret hos alle aktører i sektoren.
•S
 ekundære bygge- og anlægsmaterialer har en
positiv værdi.
• ” Legokonceptet” er på vej ind i byggeri og anlæg
(fuldt implementeret i 2050).

•B
 æredygtighedsklasser for byggeriet, hvor
materialeeffektivitet indgår som et væsentligt
element, er defineret og implementeret.
•M
 aterialers energiforbrug og CO2 aftryk som
følge af den energi, der er brugt til at fremstille
dem, medregnes i energiklasserne. Energiklasse
2020 beregnes på baggrund af både energiforbrug i driften og den iboende energi i materialerne (energi forbrugt til produktion af materialerne). Materialers iboende energiforbrug/CO2
aftryk tilskrives første brug, hvorfor genbrug er
”gratis” i energiberegningen.

Mål 2020:

•O
 bligatorisk brug af certificeringsordning for
byggeri og anlæg, f.eks. ved alle nye offentlige
byggerier og anlæg. Ordningen skal omfatte
materialebæredygtighed og –ressourceeffektivitet, hvilket ikke i fuldt omfang er tilfældet i de
nuværende ordninger.

Administrative mål
•B
 ygningsreglementet er forenklet og operationelt , det skaber gode rammer for den cirkulære
økonomi og lukning af materialekredsløb i hele
værdikæden.

•K
 rav om udarbejdelse af nedrivningsplan, som
indeholder en kortlægning af både ressourcer
samt farlige stoffer og materialer.
Nedrivningsplanen skal også indeholde en plan
for, hvordan ressourcerne håndteres.

• I ncitamentsstruktur for cirkulær økonomi og
lukning af materialekredsløb er udbredt og
indarbejdet de rette steder.

•E
 tableret mål for maksimal affaldsproduktion
ved nybyggeri og anlæg (f.eks. maks. 3%
materialespild ved nybyggeri og anlæg).

•D
 anmark er videnførende inden for ressourceeffektivitet i bygge- og anlægssektoren.
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• Uddannelser for aktører i værdikæden inkluderer, materialekredsløbstanken og cirkulær
økonomi som væsentlige elementer.
• Alle aktører i værdikæden har viden om, hvordan
materialernes værdi bevares bedst muligt ved
genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse.
• Alle nye bygninger og anlæg har en logbog
over anvendte materialer og stoffer, som følger
bygningen eller anlægget i hele livscyklus og
opdateres i takt med renovering og ombygning.
Dette sikrer en viden om materialernes værdi og
hvordan de skal adskilles ved nedrivning for at
kunne indgå i materialekredsløbet igen. Logbogen vil endvidere indeholde informationer om
materialer og stoffer anvende ved opførelse, drift
og renovering.
• Byggeprodukter, som produceres er æstetiske,
fleksible i anvendelse, har lang levetid og er
demonterbare.
• Produkter indeholder kun stoffer og materialer
fra listen over ønskede stoffer i byggeriet.
Initiativer:
De administrative mål
• Nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal
arbejde med forenkling af bygningsreglementet
og sikring af administrative rammer for cirkulær
økonomi og lukning af materialekredsløbet.
• Udarbejdelse af materialebæredygtighedsklasser
for byggeri og anlæg.
• DGNB certificeringsordningen (og eventuelt
andre ordninger) gennemgås med henblik på at
sikre inddragelse af materialebæredygtighed og
–ressourceeffektivitet i ordningen.
• Udarbejdelse af et paradigme for en nedrivningsplan, som blandt andet indeholder
kortlægning af ressourcer og farlige stoffer/materialer i bygninger og anlæg samt en plan for
håndtering af ressourcerne.
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• Nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal
udarbejde værktøjer til reduktion af affaldsproduktion i forbindelse med nybyggeri og anlæg
samt stille forslag til mål for reduktion i affaldsproduktion i forbindelse med nybyggeri.
Styringsredskaber
• Igangsættelse af analyse af incitamentsstruktur
for fremme af lukning af materialekredsløb og
cirkulær økonomi
• Igangsættelse af en analyse af, hvordan afgifter
kan anvendes som styringsredskab
• Der skal etableres en kobling mellem bunden
energi i materialerne og energiklasser. Materialernes iboende energi skal integreres i energiklasse 2020 ved en udvidelse af
energimærkningen. Dette bidrager især til at
fremme genbrug og genanvendelsen af materialer, som ved produktion er energikrævende, da
f.eks. anvendelse af nye tegl vil bidrage betydeligt
til energiforbruget (energikrævende ved produktion), mens genanvendte tegl vil være ”gratis” i
forhold til energiforbruget.
• Etablering af et system, der deponerer bygherres
betaling til entreprenør hos kommunen eller anden myndighed, indtil entreprenør kan fremvise
dokumentation for, at arbejdet er udført efter
aftale og nedbrudte materialer er registreret i
affaldsdatasystemet på matrikelniveau.
• Etablering af en ressourcepantordning. Der
indbetales til ordningen, når ressourcerne anvendes. Panten hæves, når ressourcerne er ført
tilbage i kredsløbet. Tilbagebetalingen gradueres afhængig af, hvor i affaldshierarkiet de
sekundære ressourcer anvendes.
• Udarbejdelse og etablering af en
kvalitetsmærkningsordning for sekundære
produkter. Ordningen skal dokumentere produkternes kvalitet (dvs. at de er egnet til formålet)
herunder, at produkter ikke indeholder farlige
stoffer.

Øget viden i bygge- og anlægssektoren
• I samarbejde med uddannelsesinstitutioner inkluderes emner som cirkulær økonomi, materialekredsløbstanken, anvendelse af farlige stoffer
og materialer i byggeri og sekundære byggematerialers kvalitet i relevante uddannelser for
fremtidige aktører i bygge- og anlægssektoren.
•E
 tablering af efteruddannelseskurser om
cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren.

•E
 tablering af en ressourcebørs/bank, hvor
sekundære ressourcer kan opbevares indtil de
kan afsættes til markedet. Børsen/banken kobles
til en app, således at det er let at finde frem til
efterspurgte materialer.
•U
 darbejdelse af værktøj til planlægning og
logistisk optimering af ressourcehåndtering ved
opførelse, renovering og nedrivning af byggeri –
nærhedsanvendelse er nøgleordet, minimerer
kørsel med byggematerialer.

•D
 er skal etableres demonstrationsprojekter for
selektiv nedrivning, hvor nye samarbejdsformer
afprøves med fokus på genbrug og genanvendelse af ressourcer samt reduktion af miljøpåvirkninger.
Miljø- og sundhed
•Etablering af en arbejdsgruppe med det formål at
udarbejde en liste over ønskede stoffer og materialer i byggeri og anlæg. Listen skal sikre, at de
stoffer og materialer, der fremadrettet anvendes
ikke på et senere tidspunkt vil udgøre et sundheds- eller miljømæssigt problem. For de stoffer
og materialer, der optages på listen, er sundheds- og miljøeffekten dokumenteret.
•Etablering af en bygningslogbog (evt. Web-baseret). Logbogen skal følger byggeriet gennem
alle faser. Den skal anvendes og opdateres ved
opførsel, renovering og nedrivning. Dette sikrer
en viden om anvendte materialer ved opførelse,
renovering og drift samt viden om hvordan materialerne skal adskilles ved nedrivning for at kunne
indgå i materialekredsløbet igen.
•U
 dvikling af tests til hurtigt og pålideligt at identificere farlige stoffer i den eksisterende bygningsmasse
Vejledning og andre redskaber
•U
 darbejdelse af ”Bedre byggeskik 2.0”, som
har fokus på design til fleksibel anvendelse af
bygninger og bygningsmaterialer til genbrug.
Eksempler på fleksibilitet og generationsdesign
indgår som en del af vejledningen
•U
 darbejdelse af en vejledning for grøn selektiv
nedrivning.

Et eksempel kunne være lettere adgang
til dispensationer i forbindelse med
renoveringer, så det bliver lettere at
transformere funktionstømte bygninger.
Det vil være ønskeligt med ”performance
krav” for den samlede bygning og ikke
som i dag på komponentniveau. Høje krav
på komponentniveau betyder at det ofte er
billigere og mere hensigtsmæssigt at rive
bygninger eller anlæg ned og bygge nyt
frem for at udnytte de allerede eksisterende bygninger.
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FOREBYGGELSE AF
PLASTEMBALLAGE
Deltagere i gruppen for forebyggelse af
plastemballage
Jakob Clemen (gruppeformand)
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Inge Werther (facilitator)
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Miljøstyrelsen
Jan Hohberg
Scrap Solution
Erik Kaag
Refuse Bags, Trioplast
Peter Dhase
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PVC Informationsråd
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Miljøstyrelsen
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Vision, mål og initiativer for plastemballageaffald fra husholdninger
Siden de første tanker og ideer til ressourcestrategien blev offentliggjort og frem til planens offentliggørelse i efteråret 2013, er der sket en voldsom
udvikling i forhold til indsamling og behandling
af plast fra husholdningerne. Generelt set er det
derfor en væsentlig pointe at visioner, målsætninger og forskellige initiativer understøtter denne
udvikling og fremadrettet stimulere fortsat innovation, som sikrer, at emballageplastressourcerne
bevares i kredsløb.
Dette gælder hele værdikæden fra råvareproduktion, indsamling, oparbejdning og produktion
af nye plastprodukter med genanvendt plast og
omfatter også de generelle rammebetingelser
som aktørerne er underlagt. Oparbejdning af plastaffald sker i dag primært i udlandet, og derfor er
det en forudsætning, at plastkredsløbet anskues i
et europæisk eller internationalt perspektiv frem
for, at der alene fokuseres på en dansk kontekst.
De største potentialer for at lukke kredsløbene for
plastressourcerne findes inden for fødevareemballager af PET og HDPE, da disse plasttyper er
velegnede til oparbejdning (PET er f.eks. irreversibel
og kan genanvendes igen og igen). Forudsætningen
for at lukke kredsløbene for disse plasttyper er
dog, at plastproduktet består af 100% rene materialer, samt at de er tydeligt mærket og at indsamlingen sker ved kildesortering, som bevarer
plastens høje kvalitet og renhed.
Resultatet af workshoppens diskussioner og
nedenstående forslag til vision, mål og initiativer
skal ses i sammenhæng med overstående betragtninger.

VISION
• Visionen vil bidrage til at øge fokus på at udnytte
plastressourcerne og arbejde mod at lukke plastmaterialekredsløbene, så dannelsen af plastaffald
ikke opstår.
Mål 2026
•F
 or at understøtte visionen er det vigtigt, at
plastmaterialerne ikke belaster miljø og sundhed
unødigt og at aktørerne i værdikæden for emballageplast samarbejder for at lukke kredsløbene
for plastressourcerne.
Mål 2020
•E
 n forudsætning for at lukke kredsløbene for
emballageplast er f.eks.,at plastprodukterne
opfylder fælles standarder og er designet til at
indgå i kredsløbet igen efter endt brug samt, at
emballageplasten indsamles og oparbejdes med
henblik på at indgå i ny plastproduktion.
• I dentificering og implementering af egnede
standarder.
•Produkter designet til genanvendelse f.eks. fødevarekvaliteter.
•U
 darbejdelse af nationale retningslinjer for indsamling og sortering af plast.
•U
 darbejdelse af mærkningsordninger som f.eks.
Grüne Punkt, eller WRAP.

sortering mv. (forbrugeren skal føle ansvar for
ressourcen).
Initiativer og virkemidler
En lang række initiativer og virkemidler, der kan
understøtte og fremme målopfyldelsen, er listet
herunder.
Projekter:
•K
 ortlægning af koblingen mellem produktindhold
og emballagetype.
•U
 ndersøge mulighederne for genindsættelse af
plast i eksisterende produkter f.eks. væk fra sort
plast i kødbakker.
•K
 ortlægge nye anvendelsesmuligheder for
emballageplast, herunder indholdet af (farlige)
stoffer i plasten.
•U
 ndersøge muligheden for etablering af sporbarhedssystem for plastemballager, således at
plastemballager kan genanvendes til plast i fødevarekvalitet.
•B
 eskrivelse af cases, der illustrerer plastressourcer i kredsløb - hvorfor det giver mening
at genanvende plast.
•U
 ndersøgelse af, hvordan en blandet plastemballagefraktion fra husholdningerne/centralsorteringsanlæg kan anvendes.

•E
 tablering af pantordninger for emballageplast

• I mplementere europæiske standarder og
mærkningsordninger, herunder kortlægning af
de-facto standarder.

•K
 ampagner og information; bl.a. med henblik på
oplysning om plastemballager, anvendelse,

•U
 ndersøgelse af muligheden for at etablere nye
retursystemer/pantordninger.

Jacob Kestner
Pack-markedet
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• Evaluering af sammenhængen mellem kvalitet
og pris.
Lovgivningskrav:
•Definere hvilke plasttyper/produkter, der skal
indsamles eller udsorteres fra husholdningerne,
herunder nationale minimumskrav til sortering.
• Stille krav om mærkning af plastemballager.
• Øge industriens innovationsevne f.eks. gennem
krav til anvendelse af monomaterialer
• Arbejde inden for EU for at forbyde anvendelsen
af jomfruelige plastressourcer, hvis det ikke er
åbenbart nødvendigt.
• Tilvejebringe økonomiske incitamenter til at
lukke plastkredsløbene.
• Iværksætte informationskampagner til borgere
og virksomheder.
• Etablering af ”logokasse” (reklamefinansieret
indkøbskasse/kurv), der cirkulerer i lukket
kredsløb.
• Etablere samarbejde til certificeringsselskaber
mv. på at udarbejde fælles standarder med henblik på certificeringsordning
– Herunder skabe et overblik over eksisterende
standarder og deres anvendelighed (projekt)
Værdikæden for plast og aktører
En øget og succesfuld affaldsforebyggelse,
herunder lukkede plastkredsløb og genanvendelse af emballageplast, forudsætter, at hele
værdikæden for plast og de forskellige aktører, der
indgår i kæden, har fokus på ressourcekvalitet og
-effektivitet. Hver enkelt aktør besidder særskilt
viden og erfaringer, som er afgørende at inddrage
for at kunne lukke ressourcekredsløbene for plas-

Råvare
produktion
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Kemikalie
produktion

Plast
produktion

temballager.
Ved at lukke ressourcekredsløbene for emballageplast (øget produktion af regranulat fra plastemballageaffald) vil f.eks. produktionen af nye råvarer
kunne reduceres.
Væsentligste udfordringer for genanvendelse af
emballageplast
Deltagerne ved workshoppen identificerede en
række udfordringer i forhold til at forebygge og
lukke kredsløbene for plastressourcerne. De
væsentligst udfordringer beskrives her:
Markedet
Afsætningen af regranulat og flakes fra indsamling
af emballageplast og i særlig grad fra blandede
plastemballager er svært at afsætte bl.a. på grund
af tilsatte additiver, produktkrav og -dokumentation, holdninger mv. Udfordringen er at få oparbejdet plastmaterialerne til de kvaliteter og renhed som ønskes. Selv inden for PET er der store
variationer i kvaliteten. I dag sendes plastemballageaffaldet til oparbejdning i udlandet. Krav om,
at en vis del af plastemballageproduktet skal være
regenerat kunne skabe et markedstræk i retning af
at lukke plastmateriale kredsløbene.

Kravspecifikationer
Plastprodukters kravspecifikationer passer ofte ikke overens med det reelle behov. Der er derfor
behov for at koble produktindhold med emballagetype. Krav til bedre mærkning, farvekoder mv. samt
forbud mod anvendelse af sammensatte ”sandwich” materialer (f.eks. forsegling af PET med andre
plasttyper og kødbakker med folier) kunne være med til at lukke materialekredsløbet for plastemballager.

Teknologi og økonomi

Folier, sammensatte ”sandwich” emballager og sort plast giver teknologiske udfordringer ved
oparbejdning af plastaffaldet til regranulat. Der findes alternativer til f.eks. sort plast, men disse
løsninger er ofte meget dyre. Største udfordring er økonomi og konkurrencedygtighed. Hvis ressourcekredsløbet for plastemballager skal lukkes sker det i konkurrence med f.eks. affaldsforbrænding.

Politiske og lovgivningsmæssige
rammebetingelser
Plastbranchen er sårbar over for ændringer i
f.eks. affaldshåndteringen, hvorfor stabile rammebetingelser er en forudsætning. Derfor er det
vigtigt, at der er politisk vilje til at lukke materialekredsløbene og at lovgivningen støtter op om
de politiske mål. Økonomiske og afgiftsmæssige
incitamenter kunne anvendes bedre og generelt for
alle plastfraktioner (i dag er der kun et økonomisk
incitament for at genanvende PVC-plast). Danske
afgifter og andre landes producentansvarsordninger samt den manglende kontakt til producenterne i Danmark kan virke som en barriere for
afsætningen.

Forbrug

Affalds
håndtering

Regranulat
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EU-KOMMISSIONEN ANSLÅR, AT
FORBEDRINGER AF RESSOURCEEFFEKTIVITETEN I VÆRDIKÆDERNE
KAN REDUCERE BEHOVET FOR
MATERIALEINPUT MED 17-24 %
I 2030 OG DERVED REDUCERE
OMKOSTNINGERNE MED 630 MIA.
EURO OM ÅRET!
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