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Vedr. Meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. 
i diverse affaldsdirektiver 
GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovenstående høring, der giver anledning til følgende 
bemærkninger: 
 
GI er enig med Kommissionen om nødvendigheden af at gennemgå og styrke de eksisterende 
affaldsdirektiver, så de bidrager til at øge genanvendelsen af vores affald. Målsætningerne er vigtige 
for at få Europa og Danmark omstillet i en mere ressourceeffektiv og bæredygtig retning og for, at 
vi ad den vej kan bevare og få styrket erhvervslivets konkurrenceevne.  
 
Forslaget til de nye og juridisk bindende målsætninger skal øge genbrug og genanvendelse af 
kommunalt affald, emballager, sikre særskilt indsamling af bioaffald og forebygge madspild. Disse 
mål anser vi som opnåelige i Danmark, såfremt en række grundlæggende forudsætninger og 
problemstillinger håndteres forud eller tidligt i processen.  
 
GI mener, at det er essentielt at kommunernes fremtidige affaldsplaner i langt højere grad bør sikre 
effektiv affaldsindsamling og i samarbejde med de private aktører. I dag sker kommunernes 
affaldshåndtering yderst forskelligt og udgifterne, som sendes videre til virksomhederne, er så 
forskellige, at de slet ikke kan forklares ved forskelle i f.eks. demografi eller infrastrukturen. Det 
peger på ineffektivitet, og at det uhensigtsmæssige i, at vores 98 kommuner har fået metodefrihed 
og ikke skal styres konsekvent af BAT retningslinjer for affaldshåndtering og genanvendelse. I dag 
er det primært de private affaldsaktører, der har viden om BAT teknologi. Derfor bør politikere og 
kommuner sikre et målrettet samarbejde med disse private affaldsaktører, så der sikres en langt 
bedre anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi på markedet.  
 
Kommunerne skal frem for alt få gennemtænkt deres ansvar. Det er på ingen måde motiverende 
for hverken borgere og virksomheder, når kommunerne pålægger krav om at der skal bruges flere 
ressourcer på at sortere og genanvende og samtidig fremsender en større regning. Her er det 
centralt vigtigt, at den forbedrede økonomi kommunerne utvivlsomt opnår, når de for gennemført 
effektiviseringer, tilbageføres som ”belønning” til virksomheder og borgere, der udfører en stor del 
af arbejdet, og de ad den vej oplever at en indsats kan betale sig. Dertil vokser økonomien når 
markedsprisen på de genanvendte materialer i fremtiden vil vokser.  
 
Et centralt og velkendt problem er den danske affaldsforbrændingssektor, som i sin infrastruktur 
ikke er gearet til at håndtere affaldet jf. målsætningerne. Den skal tidligt i processen omstilles til at 
kunne muliggøre bioforgasning genanvendelse - ikke ved forbrænding. Samtidig skal 
biogasanlæggene omstilles til at kunne håndtere affald og ikke kun som den nuværende 
biogassektor, der hovedsagelig er bundet op på den danske svineproduktion og gylleforgasning. Pt 
er der meget langt imellem de danske biogasanlæg med mindre man har virksomhed i Jylland.  
 
Det er afgørende vigtigt, at Miljøstyrelsen ikke igangsætter en masse arbejde ude i samfundet, som 
ikke proportionalt står i mål med øget bioforgasning og genanvendelse. Der skal her kunne gives en 
politisk garanti for at det sker proportionalt med indsatsen. Lige nu ser det ud til at 
forbrændingssektoren fortsætter på fuldt tryk der ud af uden nogen form for justering af kapacitet 
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eller import af affald og kommunernes har stadig den entydige anvisningsret over alt andet end det 
kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald. 
 
Som en afsluttende bemærkning vil vi gerne opfordre til, at Miljøstyrelsen presser på allerede nu i 
den indledende fase søger at påvirke de videre beslutninger i overensstemmelse med de 
ovennævnte forudsætninger. 
 
 

Med venlig hilsen 
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