
Reparation og genbrug workshop – DAKOFA årskonference 2019 

Minimumsinitiativer udvalgt til fremlæggelse i salen  Begrundelser  
- Obligatorisk direkte genbrug på alle landets 

genbrugspladser herunder faciliteter, der gør, at 
materialer ikke forringes i forbindelse med håndteringen 

- Stort potentiale, understøtter CØ, Klima, 
ressourcer, miljø og beskæftigelse 

- Skabe mulighed for, at offentlige og private kan arbejde 
sammen om den store udfordring med at nedbringe 
affaldsmængderne 

- I stedet for ”HVEM”, der skal, så ”HVAD” der skal gøres… 
handling! 

 
- Bedre rammer for offentlige-private samarbejder 
- Herunder juridiske rammer 
- Sammentænker erhvervs- og husholdningsaffald 
- F.eks. fælles dansk plastløsning 

- Så alle kræfter samles med et fælles mål 
- Samling af hele kæden for fælles 

optimering 
- DK bliver verdensmester og sælger vores 

viden til udlandet 
 

- Nøgle til at drive den cirkulære økonomi 
fremad 

- Kommuner og affaldsselskaber forpligter sig til at 
fastsætte separate mål om genbrug og reparation 

- F.eks. 5 % i 2025, 10 % i 2030 samt kvalitetsmål og 
fraktionsspecifikke mål 
 

- Minimumskrav om genbrugsprocenter til kommunen på 
udvalgte produkter 

- Mere miljø 
- Flere jobs 
- Bedre samfundsøkonomi 

 
 

- Sikrer levetid 
- Cirkulær økonomi 
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Ambitiøse initiativer udvalgt til fremlæggelse i salen  Begrundelser 
- Nationale mål for de øverste kategorier i 

affaldshierarkiet (genbrug og forebyggelse) og ikke kun 
genanvendelse 

- Værktøjet kunne være et ressourceregnskab for både de 
private og det offentlige 

- Vi skal mindske vores enorme 
ressourceforbrug 

- Det store fokus på genanvendelse 
risikerer at legitimere vores enorme 
forbrug. ”Jeg kan bare købe nyt, for det 
gamle bliver jo genanvendt” 

- Kan skabe synergieffekter mellem, og 
give gode miljømæssige-, 
socialøkonomiske og finansielle 
gevinster. (tredobbelt bundlinje) 

- Synliggørelse af CØ 

- Den nationale plan bør fremstille en klar politisk vision 
og målsætninger for genbrug og reparation organiseret 
af kommuner og affaldsselskaber 

- Understøttes økonomisk ved: momsfritagelse på 
reparation samt tilbageføring af affaldsafgifter til 
branchen 
 

- Lovgivning der fremmer reparation og genbrug med 
bedre rammer inspireret af: 

- Ober-østrig: tilskud til reparation 
- Sverige: momsfritagelse 
- Bruxelles-regionen: affaldsforebyggelse 

- I dag bliver vi kun målt på 
genanvendelse, selvom genbrug og 
forebyggelse ligger over i 
affaldshierarkiet. 

- Stor miljømæssig gevinst! 

- Meget længere tvungen garanti på varer + ikke så meget 
pjat i forhold til at det kan være forbrugerens ansvar. 

- Fremme reparation og incitament til at 
fremstille produkter der holder 
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Øvrige minimumsinitiativer fremlagt på workshop’en  Begrundelser 
- Lad professionelle stå for modtagelse, renovering og 

gensalg af visse kategorier af ”affald” på 
genbrugspladser, så værdierne bevares 

- Ministeren skal tage initiativ til at initiere det 

- Anbefalingen sigter mod at sikre, at de 
relevante typer ”affald” modtages og 
håndteres på en måde, som bevarer 
værdi. 

- Videre vil anbefalingen sikre, at 
produkter, som videresælges, opfylder 
kundens (forventelige) krav til funktion 
og sikkerhed. 

- Vil således øge udbud af ”godt genbrug” 

- Løsne op for at kommunen kan prioritere end 
markedsprisen for de genanvendelige materialer, f.eks. 
socioøkonomiske virksomheder. Kræver ændring af 
bekendtgørelsen. 

- Krystalklar, ambitiøs, lovgivning på området, så 
kommunen ved, hvad de har hjemmel til. 

- Understøtte udviklingen af markedet, via 
mindre/nye typer udbud 

- Fordi genbrugsaktiviteter lander i en 
gråzone mellem affalds-, produkt- og 
udbudslovgivning. 

- Økonomiske incitamenter 
- ”Håndværkerfradrag” / moms 

- ”Nemt” 
- Fremmer reparation 

Reparation og genbrug workshop – DAKOFA årskonference 2019 

Øvrige ambitiøse initiativer fremlagt på workshop’en Begrundelser 
- Udvikl nye former for udbud (ved indkøb), hvor der i 

højere grad er fokus på ydelsen end produktet. Dette kan 
udvikle fx produkt-service-systemer, som giver 
leverandøren incitament til øget levetid/reparation af 
produkterne. 

- + totalomkostningsbetragtning 

- Giver leverandøren incitament til øget 
levetid/reparation af produkterne 

- Ministeren vil (jf. forståelsespapiret) 
fremme grønne indkøb 

- Det offentlige skal primært købe genbrug 
(minimumsgenbrugsprocent) i byggeri, IT og tekstiler 

 

- Tilbagetagningsordninger/producentansvar m. genbrug 
for langt flere produkter: tekstiler, plast, 
byggematerialer, elektronik 

- Understøttes via designkrav 

- Skaber/giver basis for CØ 

- Tillade affaldsselskaber/kommuner må arbejde med 
forebyggelse. 

- Forebyggelse medregnes i den metode vi beregner på og 
altså ikke kun genanvendelsen, altså: 

- Samlet affaldsmængde * (1-gen%) skal minimeres 

- Genanvendelse er ikke tilstrækkelig, det 
er mængden af affald der bør minimeres. 

- Genanvendelse er symptombehandling 
på det egentlige problem. 

 

 


