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Velstand og velfærd
under pres
● LISTEN OVER SVINDENDE RÅSTOFFER
såsom sjældne jordarter, mineraler og andre
af naturens ressourcer, som udgør krumtappen i vores materielle virkelighed, vokser
med en hast, så det kan blive en mærkbar
showstopper for fremtidens velstand og velfærd. Fosfor, sjældne jordarter, ædelmetaller
og basale byggematerialer som sand, sten
og grus er blot nogle af de byggeklodser til
vores velkendte velfærdssamfund, som bliver mærkbart sværere og dyrere at få fat i
fremover.
Unionens konkurrenceevne
Men heldigvis har EU en plan. I 2018 så vi
både en EU-strategi for cirkulær økonomi og
en revision af affaldsdirektiverne. Og meningen med de nye indsatsområder er ikke til at
tage fejl af. Der står således direkte i indledningen til det reviderede affaldsdirektiv, at
initiativerne er:
”... afgørende for omstillingen til en cirkulær økonomi og for at sikre Unionens konkurrenceevne på lang sigt.”
Det er dermed ikke alene et spørgsmål om
at ville forebygge potentielle miljømæssige
udfordringer ved hjælp af affaldsforebyg-

gende initiativer, men tillige et forsøg på at
sikre de europæiske virksomheders adgang
til de nødvendige ressourcer, som typisk ikke
er tilgængelige ved naturlig forekomst på
den europæiske matrikel.
Fremtidens råstoffer
I Danmark står vi over for at skulle implementere EU’s nye krav til en øget cirkularitet. Det
vil udmønte sig i en ny national affaldsplan
med tilhørende revideret affaldsbekendtgørelse og vejledninger. Alle danske kommuner
skal derefter via affaldsplaner og regulativer
sikre, at vi får indsamlet de affaldsfraktioner,
der kan sikre fremtidens råstoffer for såvel
danske som øvrige europæiske producenter.
To eksempler på dette er bioaffald, der skal
husstandsindsamles fra 2024 og kasserede
tekstiler, der skal indsamles fra 2025.
Vi står dermed overfor en æra, hvor ressourcebevidsthed og cirkularitet bliver afgørende for hvilken grad af velstand og velfærd, vi vil få adgang til fremover. Rammerne
er ved at blive sat, og det gælder nu om at få
borgere og virksomheder til at føle ejerskab
for projektet. Det skylder vi vist hinanden og
de kommende generationer.
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FAKTA
•	Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA) er en selvejende medlemsorganisation med 250
medlemmer indenfor den danske affalds- og ressourcesektor
•	DAKOFA betragtes som den eneste forening på området,
hvor både private og offentlige medlemmer kan mødes
på neutral grund og udveksle erfaringer og synspunkter i
et apolitisk forum
• Læs mere på www.dakofa.dk

