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Danmark står over for en enestående chance: Vi kan lade hensynet til miljø og økonomi gå 
hånd-i-hånd og dermed sikre forudsætningerne for det fremtidige velfærdssamfund! 
Umiddelbart lyder det som et lige lovligt idealistisk postulat, men det er rent faktisk en 
konklusion med både saglig og faglig baggrund. Der er efterhånden rigelig dokumentation 
for, at vi i fremtiden vil opleve knaphed på en bred vifte af naturens ressourcer. Det 
understreges af, at de lande, som besidder de knappe ressourcer, i disse år oplever en sand 
eksplosion i antallet af købelystne middelklasseborgere. En konsekvens heraf er, at det vil 
blive vanskeligere og dermed dyrere for danske produktionsvirksomheder at skaffe de 
nødvendige råvarer. Dermed mister vi konkurrenceevne til skade for såvel velstand som 
velfærd i Danmark. Det er således afgørende, at vi får genanvendt så meget af vores affald 
som muligt, da det snildt kan anvendes som alternative råvarer i produktionen.  
 
Den danske regering tager via sin Ressourcestrategi hånd om affaldsbehandlingen med en 
målsætning om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet senest i 2022. Vi ligger i dag 
på 22 % (2011-tal), så der skal mere end en fordobling af genanvendelsen til, før vi rammer 
regeringens målstreg. Foreløbige beregninger viser, at vi godt kan nå målet, men at det 
kræver et fuldt udbygget indsamlings- og behandlingssystem i alle kommuner. EU har 
tidligere varslet planer om minimum 70 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, hvilket 
understreger, at der tale om en international agenda og altså ikke bare et dansk fænomen. 
Regeringens Vækstplan fra maj 2014 er tillige spækket med intentioner om cirkulær 
økonomi og grøn omstilling i produktionssektoren, mens flere af de toneangivende 
produktions- og detailhandelsvirksomheder i disse år igangsætter tilbagetagning af egne 
produkter og design af ressourcevenlige produkter. Så der er vist efterhånden vinket rigeligt 
med vognstængerne. 
 
Men hvordan kan det hele så lade sig gøre? For det første må vi sætte lid til, at regeringens 
kommende affaldsforebyggelsesstrategi vil understøtte tilbagetagningsordninger, leasing, 
reparation og andre nye forretningsmodeller, som kan føre til en ressourceeffektiv vækst. 
For det andet er vi tvunget til at prioritere genanvendelsen af affald i en højere grad end 
hidtil. Vi har bunker af miljøteknologiske og organisatoriske erfaringer vedrørende 
indsamling, sortering og behandling af affald, hvor miljø og økonomi er helt i top – så lad os 
dog bruge dem. 
 
Motivationen for at speede genanvendelsen op bør i hvert fald være til stede: Den 
medfører et mindre træk på naturens ressourcer til gavn for både miljø og økonomi, den 
skaber et vækstpotentiale for innovative virksomheder med fokus på den grønne omstilling 
og den sikrer fremtidens forsyning af råvarer til produktionsvirksomheder. Vores 
miljøteknologier er verdensførende og kan derfor allerede nu modsvare de fremtidige 
behov for behandling af affaldsmængderne. Det kræver blot, at vi vil – for vi ved, at vi kan! 


