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Ansvarsfraskrivelse:
Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og
udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det
skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg
giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen
finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.
Må citeres med kildeangivelse.
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Den danske regering vil arbejde aktivt for at øge dansk eksport, herunder bl.a. af miljøteknologiske
løsninger. I regeringsgrundlaget fremhæves det, at de globale miljøudfordringer har medført en
stigende efterspørgsel efter miljøløsninger inden for bl.a. affalds- og ressourcesektoren. Regeringen
ønsker derfor at være med til at udbrede de danske styrkepositioner i form af know-how og
miljøteknologi inden for disse områder samt, i den kommende tid, at prioritere midler til blandt andet
demonstrationsanlæg, der kan fungere som udstillingsvindue for de danske løsninger.
Baseret på Regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”
(Marienborgaftalen, 27. november 2016)
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Formålet med arbejdet
I takt med øget konsensus om at verden i stigende grad ser ind i en fremtid, hvor
ressourceknaphed bliver en realitet, vil der på internationalt plan være en stærkt stigende
efterspørgsel efter affalds- og ressourceløsninger af høj kvalitet. Affaldshåndtering og
omstilling til cirkulær økonomi er temaer, som står højt på den globale dagsorden. Den
danske affaldssektor har både viden og løsninger, som kan bidrage til, at både
affaldshåndtering og omstilling til cirkulær økonomi kan ske på en effektiv og miljømæssig
fornuftig måde. Der er derfor også en bred forventning om, at flere danske virksomheder
end dem vi allerede ser i dag, vil have god mulighed for at profitere af den stigende
globale efterspørgsel efter affalds- og ressourceløsninger.
Allerede nu oplever en række danske aktører, som arbejder med eksportfremme, en
stigende udenlandsk interesse for de danske affaldsløsninger, og hvert år modtager de en
lang række udenlandske delegationer, som har interesse i at se de danske løsninger i
funktion. De danske ambassader oplever endvidere en øget efterspørgsel efter viden om,
hvad de danske virksomheder kan tilbyde. De eksportfremmende aktører oplever
imidlertid også, at de mangler en overordnet forståelse for den danske sektor som helhed,
herunder hvad de danske løsninger kan, hvordan løsningerne hænger sammen og
komplimenterer hinanden såvel som, hvad der skal til for, at de kan komme i spil på de
relevante eksportmarkeder.
Det overordnede sigte for dette projekt har derfor været at gennemføre en
undersøgelse af, hvorvidt der er grundlag for at igangsætte fælles initiativer og
strategier i forhold til at øge eksporten af teknologier og løsninger fra den danske
affaldssektor.
Miljø- og fødevareministeriet er i øjeblikket i gang med at udarbejde en bred strategi for
eksportfremme, hvori affaldsområdet forventes at blive ét af indsatsområderne. I den
forbindelse er det vigtigt, at strategien i så høj grad som muligt matcher de behov, som de
forskellige aktører har i forbindelse med eksport. Miljøstyrelsen ønsker derfor også at få
en bedre forståelse for, hvordan de, og andre offentlige aktører, kan hjælpe sektoren
videre ud på eksportmarkedet.
Der er et ønske om, at de danske virksomheder, som allerede på nuværende tidspunkt er
aktive på eksportmarkedet, skal have bedre vilkår, mens der samtidig skal åbnes op for, at
nye virksomheder kan ”komme med ud”. Dette til gavn for både den danske vækst og
jobskabelse såvel som for den globale miljø- og ressourceeffektivitet.

Med dette udgangspunkt har Miljøstyrelsen bedt DAKOFA om at undersøge:
1. Sektorens egne behov og ønsker til en fremtidig eksportindsats
2. Fremtidige muligheder for eksport inden for affaldsområdet
3. Sektorens oplevelse af den nuværende offentlige indsats
DAKOFA gennemførte derfor i efteråret 2016 en overordnet kortlægning af den danske
affalds- og ressourcesektor. Målet var at få et overblik over, hvilke virksomheder sektoren
består af, hvilke kompetencer og ydelser virksomhederne tilbyder samt deres interesse i
og eventuelle erfaring med eksport. Den indledende screening resulterede i en liste på
mere end 700 danske virksomheder med relation til sektoren. Denne indledende pulje
blev efterfølgende skåret ned til 419 af de mest relevante virksomheder, som fik tilsendt
et spørgeskema, der skulle være med til at give et bedre og mere detaljeret kendskab til
aktørerne, deres aktiviteter, eksportaktiviteter og fokusområder. I løbet af de første tre
måneder har flere end 90 aktører besvaret spørgeskemaet, og arbejdet vil i den
kommende tid fortsætte i regi af DAKOFA.

Sideløbende med den digitale kortlægning deltog mere end 70 forskellige aktører i
forskellige former for dialog, som bestod af både interviews, konference med workshop
samt fokusgruppeinterviews. Aktørerne var blevet identificeret på baggrund af den
indledende kortlægning, og målet var at opnå en bred repræsentation fra sektoren, dog
med særligt fokus på de virksomheder, som har interesse i eller, som er aktive på
eksportmarkedet.
Om denne analyse
Resultaterne i denne analyse er baseret på data fra de ovennævnte aktiviteter. Idet data
er indsamlet inden for blot to måneder, er der stadig brug for at indhente yderligere
informationer om sektoren og dens kompetencer såvel som om de relevante
eksportmarkeder. Denne analyse er således blot et første skridt på vejen mod at øge
eksporten fra sektoren. Målgruppen for analysen er sektoren selv samt de aktører, der
arbejder med at fremme virksomhedernes eksportmuligheder. Analysen danner et
grundlag for det videre arbejde med at samle branchens aktører og fremme eksporten. I
denne analyse dækker begrebet ”sektoren” over aktører, som producerer eller sælger
teknologi eller viden i relation til affald og ressourcer. Denne analyse omfatter således ikke
de af sektorens virksomheder, der enten producerer eller handler med affald.
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DE GLOBALE UDFORDRINGER
- Fremtidens adgang til ressourcer og et godt miljø vil være afgørende for
muligheden for udvikling i de fleste lande, og der forventes derfor en stigende
global efterspørgsel efter løsninger til håndtering og udnyttelse af affald og
ressourcer.
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De globale udfordringer = Øget efterspørgsel
Øget pres på jordens ressourcer
Ifølge FN´s fremskrivninger vil verdens befolkning ramme 9 mia. i 2050. Denne
befolkningstilvækst vil i sig selv betyde et øget pres på jordens ressourcer. Allerede den 8.
august 2016 havde verdens befolkning opbrugt klodens tilgængelige ressourcer for hele 2016,
hvilket er en fortsættelse af den trend, man har de seneste par år. Det forudsiges, at
stigningen i jordens befolkning vil betyde, at den årlige udvinding af råmaterialer vil stige fra
84 mia. ton i 2015 til 183 mia. ton i 2050 i totale mængder (jf. figuren på forrige side).

FN’s fattigdoms- og bæredygtighedsmål 2030
De globale FN-mål for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtighed frem mod 2030 består af 17
overordnede mål, gældende for alle lande i hele verden. Målene, som kan ses i nedenstående
figur, er udviklet med input fra både regeringer, den private sektor, internationale
organisationer og øvrige aktører. Det vurderes, at der vil blive investeret store økonomiske
ressourcer i at opnå̊ målene, og der ligger således også̊ mange muligheder for leverandører af
løsninger inden for affalds- og ressourceområdet. 13 af de 17 mål involverer løsninger inden
for affalds-og ressourcesektoren.

Kilde: UNEP 2017

Af ovenstående figur ses det, hvordan væksten i det globale ressourceforbrug er steget
eksponentielt siden 1970 og frem til i dag. En øget økonomisk vækst i lande som fx Kina og
Indien vil indebære en stigning på omkring 3-4 mia. af middelklasseforbrugere frem mod
2030, hvilket også vil betyde, at efterspørgslen på de globale ressourcer vil være stærkt
stigende. I 2015 brugte en gennemsnitlig indbygger i et U-land ca. 2 ton ressourcer mod 30
ton pr. Indbygger et i I-land.
Fremtidens affaldsmængder og flere mennesker i byerne
Forskere vurderer, at den globale affaldsproduktion vil overstige svimlende 11 millioner ton
per dag i år 2100 i et 'business as usual’ scenarie. Det er 56 gange så meget, som verdens
største containerskib vejer. Samtidig betyder urbanisering over alt på kloden, at der kommer
et øget pres på byerne, herunder bl.a. affaldshåndteringen. Allerede i dag lever ca. havdelen af
jordens befolkning i byområder og 25 byer har hver over 10 millioner indbyggere. Denne
demografiske udvikling skaber således nye behov, og det sætter naturligt bæredygtighed for
byerne på dagsordenen.

Stigende efterspørgsel på løsninger!
Fremtidens adgang til ressourcer og ikke mindst sekundære ressourcer vil derfor være
altafgørende for de fleste lande, særligt i EU, som i dag importerer størstedelen af de
ressourcer, som den europæiske økonomi er afhængig af. Der vil i fremtiden, særligt i de
”råvarefattige” lande, være en stigende efterspørgsel på løsninger til genbrug, reparation, redesign, genanvendelse eller anden nyttiggørelse af materialerne samt energien i affaldet.
Samtidig vil den voksende middelklasse og de voksende byer medføre en væsentlig, stigende
efterspørgsel efter effektive og miljøvenlige affaldsløsninger. I tillæg til de tekniske løsninger
forventes der derfor at komme en øget efterspørgsel på knowhow og smarte digitale
løsninger, der kan sikre den rette miljøplanlægning i byerne. Mange byer i verden lider af
mangel på ordentlig planlægning, og overalt er der behov for at arbejde med at udvikle
infrastrukturer, der kan håndtere byernes vækst så bæredygtigt som muligt.
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DET DANSKE POTENTIALE – I DAG OG I FREMTIDEN
- I en EU-sammenhæng ligger Danmark nummer tre i forhold til at mindske
deponeringen af de samlede affaldsmængder. Samtidig er flere af de danske
affaldsløsninger blandt de førende i verden i forhold til miljøsikkerhed og
håndtering af affaldet, bl.a. på grund af en ambitiøs dansk miljølovgivning og
innovative danske virksomheder. Der mangler imidlertid dokumentation for, i
hvilket omfang de danske styrkepositioner reelt udnyttes på eksportmarkederne.
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Danmark som foregangsland

Affaldsbehandling i EU i 2012 (%, kun landets eget affald)

Danmark er blandt de førende lande i verden, når det gælder miljørigtig håndtering af affald.
Denne position har vi opnået med en kombination af god planlægning, effektiv lovgivning og
et stærkt samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner. Samtidig
er det lykkedes os at integrere affaldshåndteringen med både vores energisystem, bygge- og
anlægssektoren samt landbruget, hvilket, på verdensplan, er relativt unikt.
Allerede i 1974 blev nye deponeringsanlæg
miljøgodkendt efter miljøbeskyttelsesloven – en lov, som
var verdens første af sin slags. I samme år anbefalede
Miljøstyrelsen, at amtskommunerne skulle registrere
affaldsmængderne, som allerede den gang skulle
opdeles i en række affaldstyper. I 1978 blev Danmark
endvidere det første land i verden med en lov om
genanvendelse af papir og drikkevareemballage og i
1981 åbnede landets første genbrugsstation. Danmark
havde derfor allerede i slutningen af 1980’erne
miljømæssigt styr på affaldet.

De nationale og kommunale strategier har været
understøttet af en række støtteprogrammer, som har
haft til formål at skubbe på udviklingen af nye grønne
teknologier til sektoren.

Udover at Danmark var first mover juridisk og
teknologisk, så blev Danmark også i slutningen af
1970’erne et af verdens første lande med akademiske
uddannelser inden for miljøplanlægning. I 1987 indførte
Danmark en afgift på deponering, hvilket flyttede
affaldet væk fra landets deponier. Samme år
introducerede man også en afgift på forbrænding, for på
denne måde at flytte genanvendeligt affald ud af
forbrændingsanlæggene.

En opgørelse over genanvendelsen i de forskellige
sektorer i Danmark i 2014 viser, at genanvendelsen
ligger mellem 45 og 95 % (se figuren nederst til højre).
Danmark har altså løst en række udfordringer med
affaldshåndtering på en miljørigtig og effektiv måde, som
mange andre lande nu står over for at skulle løse.

Siden begyndelsen af 90’erne er der løbende blevet
udarbejdet nationale affaldsstrategier, som er blevet til i
samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og
vidensinstitutioner. Strategierne er kendetegnet ved en
klar ansvarsfordeling mellem disse aktører og udmøntes
bl.a. gennem de kommunale affaldsplaner. Strategierne
og planerne sætter en række mål og er samtidig med til
at øge genanvendelsen. Ydermere understøtter de
arbejdet med at skabe sammenhæng mellem affalds- og
energisektorerne.

Hvor er vi i dag?
Danmark deponerede i 2012 kun 6 % (i 2014: 4 %) af alt
vores affald, mens resten enten genanvendes eller bliver
energiudnyttet i affaldsforbrændingsanlæg. Danmark er
således det EU-land som deponerer 3. mindst affald af
alle (se figuren øverst til højre).

Danmark har en ambition om at genanvende mere og
forbrænde mindre og satte i 2013 sat et nationalt mål
om at fordoble genanvendelsen af husholdningsaffald
(for 7 udvalgte fraktioner) inden 2022. På den måde er
der skabt et markedspres for ny teknologiudvikling.

Samtidig vil man på nationalt niveau øge udnyttelsen af
ressourcerne og forsøge at skabe bedre kvalitet i
genanvendelsen ved at facilitere øget samarbejde i
værdikæderne.

Note: Mineralsk affald som fx bygge- og anlægsaffald samt jord er ikke medregnet.
Reference: Waste Management Indicators (Eurostat, 2016)

Genanvendelse i danske sektorer i 2014 (% af sektorens affald)
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Note: Jord er ikke medregnet
Reference: Affaldsstatistik 2014 (Miljøstyrelsen, 2016)
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Et bud på det danske erhvervsmæssige potentiale
En stor del af de globale affaldsmængder ligger på ukontrollerede lossepladser og mange
lande står over for både at skulle håndtere disse samt nye mængder affald på en mere
miljømæssig og effektiv måde, end de hidtil har gjort. Her kan de danske virksomheder
byde ind med både viden og løsninger.
Danmark har først og fremmest en lang historik inden for miljøsikker styring af
deponeringsanlæg, særligt når det gælder beskyttelse af grundvandet. De danske
deponier er således nogle af verdens mest miljøsikre deponier i verden – også når det
kommer til håndtering og udnyttelse af metangassen. Grundet den tidligt udviklede og
ambitiøse miljølovgivning er den danske affaldsforbrændingssektor også en af verdens
førende, når det kommer til miljøsikkerhed og de danske anlægs evner til at udnytte
både el og varme fra affaldet er i verdensklasse. Samtidig har Danmark også unikke
løsninger, når det gælder genanvendelse af restprodukterne fra anlæggene, herunder
metaller, slagge etc. Endelig er miljørigtig håndtering ,af farligt affald til forbrænding og
genanvendelse, en dansk spidskompetence.

Mange lande har i dag udviklet genanvendelsesløsninger, men ikke alle har den samme
høje miljøperformance og økonomiske rentabilitet, som flere af de implementerede
danske løsninger. De danske løsninger har såvel miljømæssigt som økonomisk skulle
matche de effektive forbrændingsanlæg, og Danmark må derfor nu betragtes som en
bemærkelsesværdig showcase for et affaldssystem, der er bygget op omkring en meget
ambitiøs miljøpolitik, hvor både offentlige og private har styret affaldet. I fællesskab har
aktørerne altså sikret et system, hvortil løsningerne ofte har været ”state-of-the-art”.
I Danmark er vi i tillæg blandt de førende nationer, når det gælder nyttiggørelse af byggeog anlægsaffald samt erhvervsaffald og industriaffald. Som det ses på figuren på forrige
side, genanvender vi mere end 80% af bygge-og anlægsaffaldet samt knap 70% af vores
industriaffald. Samtidig er vi gode til at håndtere organiske restfraktioner fra industrien
og spildevandsrensningsanlæg. I de senere år er der i Danmark også sket en udvikling
inden for genanvendelse af husholdningsaffald som eksempelvis biogasteknologier til
organisk affald, men også forskellige smarte digitale løsninger til optimering af
affaldsindsamling er skudt frem.
I tillæg til teknologier og samlede løsninger kan de danske virksomheder og offentlige
aktører også tilbyde vejledning inden for både planlægning, lovgivning og samarbejde

aktørerne imellem. Eksempelvis har samarbejde lokale og statslige myndigheder imellem
(integreret planlægning) såvel som samarbejde myndigheder og virksomheder imellem
(udvikling af nye løsninger) været afgørende for udviklingen i den danske affaldssektor.
Ydermere har den klare ansvarsfordeling mellem aktørerne været grundlaget for, at den
danske affaldshåndtering er lykkedes som den er.
Fremtidens løsninger
I de seneste par år er der sket en stigende anerkendelse af, at der er behov for en
systemisk omstilling til det der af Ellen McArthur Foundation bliver kaldt en cirkulær
økonomi – en økonomi hvor alt spild udnyttes optimalt i hele værdikæden. Eksperter
peger på, at ideerne i cirkulær økonomi langt hen ad vejen byder på de løsninger, som
verden i fremtiden vil efterspørge herunder løsninger, der kan sikre en bæredygtig og
optimal håndtering af de ressourcer, der ender i affaldssystemet. Endvidere vil
implementeringen af FN’s bæredygtighedsmål utvivlsomt skabe en øget international
efterspørgsel efter høj-kvalitetsløsninger, som ikke alene skaffer affaldet af vejen, men
som også sikrer miljø, sundhed og en høj ressourceeffektivitet.
Den danske affalds- og ressourcesektor besidder også en lang række af de
kernekompetencer, som er afgørende for omstillingen til cirkulær økonomi. De pålidelige
og gennemprøvede danske løsninger inden for deponering og affaldsforbrænding vil
have en naturlig plads i forhold til behandling af de materialer, som (endnu) ikke er
egnede til genbrug eller genanvendelse. Men i den cirkulære økonomi vil især danske
løsninger, som kan facilitere genbrug og genanvendelse, blive efterspurgt. Samtidig kan
den lange tradition for samarbejde og dialog give Danmark et erhvervsmæssigt forspring
i omstillingen. Allerede for 40 år siden havde man i Kalundborg oprettet verdens første
industrielle symbiose og senere hen har vi bl.a. kunnet demonstrere en effektiv
udnyttelse af fosforressourcen fra spildevandsslam, udnyttelse af biomasse samt
integration af affaldsenergi i fjernvarmesystemet. I de senere år er der givet støtte til
flere projekter, der udvikler teknologier til robot- og sensorbaseret affaldssortering,
noget der både har eksportpotentiale og som kan medføre en bedre udnyttelse af
værdierne i affaldet. Affalds- og ressourcesektoren er således en vigtig sektor, når
omstillingen til en ressourceeffektiv og cirkulær økonomi rulles ud.
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Behov for en eksportstatistik for sektoren
Et styrket datagrundlag om eksport af teknologier fra den danske affalds- og ressourcesektor kan være et vigtigt redskab til at målrette en eventuel
eksportindsats samt til at fremme de danske styrkepositioner på eksportmarkedet. Eksport af teknologi fra affalds- og ressource-sektoren er imidlertid
traditionelt ikke blevet opgjort i den officielle danske statistik. Der findes således ikke varekoder, som specifikt er målrettet sektoren, ligesom sektoren i sig
selv er svær at afgrænse. Eksporten fra denne sektor er derfor ikke umiddelbart til at beregne i praksis. Den del af den nuværende statistik, som direkte kan
henføres til affalds- og ressourceområdet, viser primært eksport af affald. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvilken reel betydning eksporten fra
sektoren har på den danske økonomi, herunder jobskabelse, og i hvilken grad eksporten har udviklet sig hen over årene.
Det grønne nationalregnskab fra Danmarks Statistik giver et overordnet indblik i eksport
fra miljøområdet. Eksport af grønne varer opgjort efter varegrupper var på 84 mia. kr. i
2015 i alt - heraf var 65 mia. kr. fra generelle industrirelaterede varegrupper, der også
inkluderede teknologier og varer fra affalds- og ressourcesektoren. Eksport af affald har
specifikke varekoder. Eksempelvis udgjorde eksporten af metalaffald ca. 4 mia. kr. i 2015.
DI inddeler danske virksomheders eksport i tre grupper: teknologi, services, rådgivning.
Begrebet ”services” er bredt og omfatter bl.a. salg af driftsydelser og produktionslicenser.
Danmarks Statistik har opgjort eksporten af miljørelateret rådgivning og services til
omkring 8 % i forhold til eksporten af grønne varer (baseret på svar fra spørgeskemaer til
virksomheder). Systemeksport opgøres ikke særskilt, men det er et kombineret salg af
rådgivning, services og evt. teknologier, som ofte anvendes i bl.a. rådgivningsbranchen.
Statistikken afhænger af, hvordan sektoren defineres
Hvis eksport fra affalds- og ressourcesektoren skal opgøres mere specifikt end det i
øjeblikket er tilfældet, afhænger det bl.a. af, hvordan sektoren defineres. Sektoren har sit
historiske udspring i affaldsbortskaffelse og kan nu bl.a. defineres ud fra affaldslovgivningen, affaldshierarkiet og ressourcekredsløb. Overordnet set udgøres affalds- og
ressourcesektoren af de aktører, der i professionelt øjemed leverer løsninger til eller
viden om håndtering af affald og sekundære råvarer. Mange af disse aktører agerer også
i andre sektorer.
Sektorens stigende fokus på cirkulær økonomi vil medføre et øget samspil med designere,
virksomheder med input af sekundære råvarer og med virksomheder baseret på nye
forretningsmodeller. Dette kan på sigt medføre en ændret afgrænsning af sektoren.
I en eksportstatistisk sammenhæng ønskes en opgørelse over eksport af affald og
sekundære råvarer og af de relaterede teknologier. Som nævnt inkluderer visse
spørgeskema-baserede opgørelser også eksport af rådgivning, viden og services.

Det skal pointeres, at der i nærværende analyse af ønsker og potentialer i den danske
affalds- og ressourcesektor udelukkende fokuseres på ønsker og potentialer for eksport af
teknologiløsninger og knowhow, og at analysens fokus således ikke omhandler eksport af
affald og sekundære råvarer.
Nyt projekt skal tage et første skridt mod en bedre statistik
Eksporten af grønne varer og tjenester, som indgår i det grønne nationalregnskab fra
Danmarks Statistik, beskriver hovedtrækkene i dansk miljøeksport. Opgørelserne er
mindre anvendelig til at sammenligne udvikling i eksport af specifikke produkter fra en
specifik sektor, herunder udviklingen til konkrete eksportmarkeder. Et nyt projekt fra
Miljøstyrelsen ”Opgørelse af den danske eksport fra affalds- og ressourcesektoren.
Metodeforslag” opstiller en varekodebaseret statistik, som skal muliggøre flere af de
ønskede sammenligninger. Projektet vil generere den første præliminære opgørelse af
værdien af eksport på basis af aggregerede varekoder og til forskellige lande.
Opgørelsen vil ikke omfatte rådgivning og services, fordi disse ikke er dækket af varekoder
i den danske statistik over udenrigshandelen. Rådgiverne inden for affalds- og ressourcesektoren har imidlertid påpeget, at disse ydelser har et ikke uvæsentligt omfang i sektoren
og det vil derfor, i fremtiden, være mere retvisende, hvis også rådgivningsydelser med
basis i danske arbejdspladser kan inkluderes i statistikken.
De præliminære opgørelser fra projektet viser, at eksporten af affald og sekundære
råvarer kan opgøres til 4, 7 mia. kr. i 2015, og at teknologieksporten anslås at udgøre ca.
4 mia. kr. Der er en del metodiske udfordringer i at opgøre værdien af teknologi-eksporten
fra sektoren, og det er nødvendigt med en videreudvikling af opgørelsen i de kommende
år. Der er bl.a. brug for konsensus i sektoren om anvendelse af varekoderne, og der bør
skabes for større klarhed over, hvordan en konkret vare finder anvendelse i flere
forskellige sektorer. Således anvender forskellige sektorer ofte samme varekoder – både
for samme varer og for mere forskellige varer (varekode-navne er ofte bredt formuleret). 11

3
EKSPORTLANDSKABET
- Den danske affalds- og ressourcesektor består primært af små virksomheder, med
relativt få ressourcer, og et fåtal af store aktører. De virksomheder, som eksporterer
er meget forskellige, opererer på forskellige markeder og har forskellige behov for
velfungerende rammebetingelser (f.eks. regulering og finansiering) i forhold
afsætning af deres produkter. Virksomhederne fokuserer primært på
nærmarkederne, men visse store markeder som USA og Kina har også interesse.
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Affaldssektoren i en cirkulær økonomi

Figuren viser, hvordan produkter, når de ikke længere kan
genbruges, bliver til affald. Alt affald, som har et cirkulært
potentiale, dvs. er egnet til genanvendelse, bliver herefter
genanvendt så materialerne og den fossilfrie bioenergi kan
komme tilbage i kredsløbet.
Resterne fra genanvendelsesprocesserne kan sammen med
det ikke-genanvendelige affald, blive energiudnyttet i
affaldsforbrændingsanlæg, hvorfra energien udnyttes til
produktion af både el og varme. Endelig deponeres de rester
fra forbrændingsprocessen sammen med de mængder af
affald, der hverken er egnede til forbrænding eller
genanvendelse.
På den måde sikrer systemet, at så meget som muligt af
affaldet cirkulerer i den grønne del af systemet og udnyttes
som ressourcer i henhold til affaldshierarkiet.
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Løsninger i den danske affaldssektor
Genanvendelse og genbrug

Indsamling
Sække, poser, spande,
beholdere, kuber,
containere, molokker, miljøøer, genbrugspladsløsninger,
komprimatorvogne,
tankvogne, mobilt-sug,
makulatorer, ballepressere,
digitale styringssystemer
mv.
Rådgivning inden for
miljøplanlægning, transport,
adfærd og kommunikation.

Forbehandling til
genanvendelse
Neddelingsudstyr, pulpere,
brovægte, transportbånd og
snegle, udstyr til sortering
som magneter, sigter, optisk
genkendelse, robotter,
udstyr til opbevaring,
prøvetagning, måling og
styring, afrensning,
komprimatorer mv
Miljø- og ingeniørrådgivning

Løsninger til diverse
materialer, bl.a. organisk
affald, glas, papir, pap,
metal, plast, beton, tegl,
mursten, tekstil, dæk,
elektronik, batterier, farligt
affald mv.
Teknologier/oparbejdning
og software til fx
kompostering, biogas, glas,
papir, plast, mv.
Miljø- og ingeniørrådgivning,
design og markedsføring

Bortskaffelse af affald
Energinyttiggørelse
Løsninger indenfor
affaldsforbrænding og W2E,
forgasning, pyrolyse mv.
Teknologier, software,
digitale løsninger til drift og
optimering. Vægte,
måleudstyr, filtre, riste,
kraner, støvposer, ovne,
turbiner, pumper mv.
Miljø- og ingeniørrådgivning

Miljøsikre løsninger til
bortskaffelse og destruktion
af affald ikke egnet til
genanvendelse eller
energiudnyttelse.
Anlæg og drift af deponier,
risici-vurderinger,
grundvandssikring,
gasopsamling. Teknologier
til destruktion af farligt
affald.
Miljø- og ingeniørrådgivning

Med udgangspunkt i det nuværende kendskab til affaldssektoren, har det været muligt at skitsere et billede af de forskellige typer af løsninger, som virksomhederne
inden for sektoren tilbyder. Løsningerne er, som det fremgår, meget forskellige. Virksomhederne opererer i mange tilfælde adskilt fra hinanden og indgår ofte også i
andre sektorfællesskaber på tværs i samfundet. En digital logistikoptimeringsløsning kan eksempelvis anvendes i andre sektorer end blot affaldssektoren. Det betyder
også, at de enkelte virksomheder kan have mange forskellige typer af kunder – både inden for og uden for affaldssektoren. Ikke desto mindre udgør virksomhederne i
fællesskab en sektor, idet de alle opererer under affaldssektorens rammevilkår, hvilket i nogle tilfælde også er det eneste fællesskab, der kan spores. Dette er én af
årsagerne til, at de eksporterende virksomheder ikke har et stort kendskab til hinanden og ligeledes én af forklaringerne på, hvorfor en eksportstatistik på dette
område også er en vanskelig størrelse.
I den gennemførte sektordialog har vi været i dialog med virksomheder, der eksporterer løsninger inden for alle de i figuren nævnte kategorier undtagen kategorien
bortskaffelse, hvorfra ingen umiddelbart ønskede at deltage. Ellers ligger virksomhederne pænt fordelt i de fire øvrige led. Størstedelen sælger teknologi og rådgivning,
og kun få sælger systemløsninger.
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Affaldssektorens erfaring med og interesse for eksport

VIRKSOMHEDERNES STØRRELSE
(MÅLT PÅ ANTAL MEDARBEJDERE)

75% af virksomhederne er enten små eller meget små
Med udgangspunkt i den gennemførte kortlægning ses det, at den danske affaldssektor primært består af små
virksomheder.

500-999
100-499
50-99

1000+
1-9

Ca. 75 % af virksomhederne har mellem 1 og 49 ansatte (heraf ca. halvdelen med under 10 ansatte) og aktørerne
består således primært af små virksomheder suppleret af et mindre antal store (se figuren øverst til højre). Dette
billede gør sig gældende for alle virksomheder i sektoren, som har besvaret undersøgelsen, såvel som for de
virksomheder, som allerede i dag eksporterer.

60% af de private aktører er enten aktive med eller interesserede i eksport
Ifølge den gennemførte kortlægning er mere end 40 % af de private virksomheder (kommuner,
forsyningsselskaber og foreninger er ikke medregnet) aktive med eksport, mens yderligere 20 % er interesserede i
eksport (se liste bagerst i denne publikation). De øvrige private virksomheder har givet udtryk for, at de ikke
umiddelbart har interesse i eksport - det er ikke tydeligt, hvad der er årsag til den manglende eksportinteresse.

10-49
Note: Baseret på svar fra 59 aktører under kortlægningen
(kommuner, forsyningsselskaber og foreninger er ikke inkluderet)

Under projektforløbet har det samtidigt vist sig, at yderligere ca. 60 aktører, som endnu ikke har deltaget i
kortlægningen, har interesse i at komme ud på eksportmarkederne. Der er hér især tale om leverandører af
teknologier og løsninger. En samlet liste over alle aktørerne fra dialogen (dvs. interviews, kick-off konference
og/eller fokusgruppemøder) findes bagerst i denne publikation.
Blandt kommuner og kommunale selskaber er kun en lille del på nuværende tidspunkt aktive i forhold til at
understøtte eksportdagsordenen. Under fokusgruppemøderne blev det dog tydeligt, at flere af disse aktører er
interesserede i at spille en rolle inden for eksport, f.eks. fremvise systemer og løsninger eller agere ”døråbnere”
på eksportmarkederne. Kommunernes rolle er relevant, da det ofte er offentlige myndigheder, som eksempelvis
kommuner, der som kunder skal investere i de danske løsninger.
3 ud af 4 eksporterende aktører er leverandør af teknologier og løsninger
Dette fremgår af figuren nederst til højre. De resterende udgøres af rådgivere og kommuner m.fl.
Note: Databaseret kortlægning påbegyndt af DAKOFA efteråret 2016 (kortlægningen målrettet mere end 400 virksomheder – alle
tilsendt spørgeskema). Svar fra flere end 90 aktører i de første tre måneder af kortlægning, som fortsætter i regi af DAKOFA.

AKTØRER SOM ER AKTIVE MED EKSPORT
(MÅLT PÅ ANTAL)

Leverandør, producent,
indsamler, transportør eller
behandlingsanlæg

11%
14%

Rådgiver

75%

Forsyningsselskab, kommune
eller forening

Note: Baseret på svar fra 28 aktører under kortlægningen.
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Virksomhedernes markedsfokus
– nuværende aktiviteter og forventninger til fremtiden

Hvor er vi?

Der er store variationer virksomhederne imellem i forhold til, hvilke markeder virksomhederne opererer på samt, hvilke
markeder de har interesse i at eksportere til. Disse variationer bunder først og fremmest i de tidligere konklusioner om, at
den danske affaldssektor består af en lang række meget forskellige virksomheder, som arbejder med forskellige typer af
kunder og som tilbyder produkter og løsninger, der bidrager på forskellige niveauer i værdikæden.
Flere virksomheder markedsfører som udgangspunkt et produkt eller en løsning, som er afhængig af, at
rammebetingelser og infrastruktur til en vis grad minder om de danske. Der kan være tale om virksomheder, som
eksempelvis designer digitale løsninger til indsamlingsordninger eller som producerer højteknologiske behandlingsanlæg,
der skal fødes med en særlig affaldsfraktion. Fælles for en stor gruppe af virksomhederne er, at de primært har
nærmarkederne og EU-landene i fokus, herunder især de geografisk nærmeste markeder som Norge, Sverige og Tyskland.
Flere af disse virksomheder ser derfor Østeuropa som en potentielt spændende region for en kommende eksportindsats,
idet man i denne region kan forvente en stramning af miljøkravene, som også forventes at medføre flere midler fra især
EU.
Andre virksomheder, som både opererer på nærmarkederne og på markeder rundt om i hele verden, kan eksportere
løsninger, som er mindre afhængige af, hvordan det samlede strukturelle billede på det givne eksportmarked ser ud. Det
kan være virksomheder, som eksempelvis producerer maskiner til at neddele eller komprimere forskellige typer af affald,
og det er typisk produkter, som kan sælges uafhængigt af de øvrige løsninger i værdikæden. Der kan også være tale om
rådgivning. Denne type produkter eller ydelser vil være langt mindre afhængige af rammebetingelser, infrastruktur og
politisk fokus på markederne.

Hvor vil vi hen?

Der er brug for yderligere kortlægning og analyse for at fastlægge, hvilke typer af virksomheder og offentlige institutioner,
som har interesse i hvilke markeder. På nuværende tidspunkt kan der kun siges noget meget generelt om sektoren.

Hvorfor er virksomhederne på de givne markeder?
Det er i dialogen med sektoren blevet tydeligt, at der er stor forskel på, hvor fokuseret eksportindsatsen er, og har været,
i de enkelte virksomheder. Nogle virksomheder har gennemført markedsscreeninger og mere dybdegående
undersøgelser, som har givet virksomhederne en vis indikation om, hvilke markeder det har været relevant at satse på.
Andre virksomheder beretter om meget tilfældige forløb, hvor en tilfældig kontakt, på en messe eller en direkte
henvendelse til virksomheden selv, har været afgørende for valg af nyt marked. De fleste udtrykker imidlertid et behov for
at opnå et større og bedre kendskab til, hvilke markeder der kan være relevante for de danske teknologier og løsninger.

Note: De mest fremtrædende navne indikerer de lande / regioner,
som virksomhederne har størst eksport til / interesse for (baseret på
svar fra ca. 60 aktører)
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Understøttelse af eksporten – hvem er aktørerne og hvordan kan de understøtte sektoren?
Eksportlandskabet for sektoren inkluderer også en række aktører, som arbejder med at understøtte de danske virksomheder i deres vej ud på eksportmarkederne. Der er tale om
aktører, som tilsammen udbyder en række tilbud, men som desværre kun i begrænset omfang er kendt af affaldssektoren. Nedenfor ses de mest relevante eksportfremmende aktører
inden for affaldsområdet:
Udvalgte offentlige aktører, der arbejder med at understøtte eksporten
Udenrigsministeriet har en række enheder og aktiviteter, herunder Eksportrådet, de
strategiske sektorsamarbejder, ambassaderne og vækstrådgiverne, som tilsammen skal
assistere de danske virksomheder i forbindelse med eksport.

Regionerne, herunder væksthusene, kan hjælpe virksomheder i gang med at eksportere,
samt hjælpe med at øge eksporten hos allerede eksisterende virksomheder, for på den
måde at skabe vækst og arbejdspladser i regionerne.

State of Green styrker den internationale opmærksomhed omkring danske aktørers
grønne løsninger, og øger eksporten af danske miljøteknologier og –kompetencer. State of
Green arrangerer rundvisninger for udenlandske delegationer og præsenterer danske
løsninger på bl.a. messer og konferencer.

Udvalgte private aktører, der arbejder med at understøtte eksporten

Øvrige ministerier, herunder Miljø- og Fødeministeriet, Energi, Forsynings og
Klimaministeriet, Erhvervsministeriet kan også, gennem både initiativer, som eksempelvis
strategiske sektorsamarbejder eller ministerdeltagelse, og regelændringer, fremme
eksportaktiviteter fra den danske sektor. Også en række støtteordninger kan være med til
at fremme eksporten. Et eksempel er det Miljøteknologiske Udviklings- og
Demonstrationsprogram (MUDP), som er med til at fremme udvikling og anvendelse af
nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer, herunder bl.a.
affaldsområdet, i Danmark såvel som danske projekter i udvalgte lande.
Kommunerne kan være med til at åbne døre for virksomhederne, både i forbindelse med
delegationsbesøg såvel som i forbindelse med eksportfremstød. De kan agere
”udstillingsvindue” og præsentere de danske løsninger på en neutral, men også positiv,
måde, over for ligesindede offentlige aktører fra udlandet. Kommunerne kan samtidig
være med til at arbejde for de danske løsninger i udlandet, i forbindelse med deres egne
internationale aktiviteter, hvor de kan assistere udenlandske myndigheder i forhold til det
institutionelle set-up, som er nødvendigt for, at de danske løsninger kan fungere.

Eksportforeningen er en privat rådgivende medlemsorganisation, der yder rådgivning til
at styrke virksomheders internationale salg. Det sker blandt andet gennem markedsviden,
netværk og kontakter og aktiviteter, der styrker synliggørelse af virksomhederne
internationalt, herunder eksportfremstød, fællesstande på messer, fælles markedsføring
mv.
DI er en erhvervsorganisation med godt 10.000 medlemsvirksomheder. Under DI ligger
ARI, Affalds- og Ressourceindustrien, som er en forening for virksomheder, der har
professionel håndtering af affald som primær aktivitet. I DI International ydes der bistand
og rådgivning til virksomheders internationale vækst.

CLEAN er en grøn klyngeorganisation med danske og udenlandske medlemmer fra
cleantech-sektoren, som har specialiseret sig i udveksling af viden og etablering af nye
samarbejder med virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører.
DAKOFA er en selvejende medlemsorganisation, som opsamler såvel national som
international viden og erfaringer inden for affalds- og ressourcesektoren. DAKOFAs ca. 250
medlemmer dækker bredt over både de offentlige og private aktører. DAKOFA vil
fremover arbejde aktivt med at hjælpe disse i forbindelse med eksport.
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4
HVAD SIGER SEKTOREN?
- Sektoren kom i løbet af efteråret 2016 med en lang række input til konkrete
initiativer og aktiviteter, som de mener vil kunne understøtte øget eksport i
sektoren. I det følgende er de mest fremtrædende idéer grupperet inden for fem
temaer:
1.
2.
3.
4.
5.

Etablering af netværk for eksportorienterede virksomheder i sektoren
Visualisering af den danske affalds- og ressourcesektor
Fælles markedsføringsplatform
Videnbank om eksportmarkederne og mulighederne
En koordineret strategisk indsats
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Etablering af netværk for eksportorienterede virksomheder i sektoren
– et ønske om samarbejde kalder på øget kendskab
Udfordring: Manglende kendskab og samarbejde
Dialogen med sektoren har tydeligt vist, at langt de fleste eksporterende virksomheder ikke har kendskab til hinanden. Mange opererer
allerede på eksportmarkeder, både nær og fjern, men udnytter ikke hinandens viden og kompetencer.
Trods den meget store spredning i virksomhedernes eksportaktiviteter har dialogen vist, at langt de fleste virksomheder kan se en fordel i at
danne et dansk eksportnetværk i sektoren. De oplever, at de mangler sparringspartnere, samarbejdspartnere, markedsføringsparterne etc.
Selv, hvis de i en salgssammenhæng ikke vil kunne drage direkte nytte af hinanden, har flere aktører givet udtryk for, at de forestiller sig, at
det vil være nyttigt at kende til andre danske virksomheder, som er på samme, eller lignende markeder, så de får mulighed for at sparre og
erfaringsudveksle.

”Det er især netværk, som
kan hjælpe – vi skal have
bedre kendskab til
hinanden for at kunne
styrke eksportarbejdet”
- Niels Martin Christensen,
Vorning Maskinfabrik

Ligeledes oplever de virksomheder, som endnu ikke eksporterer, eller som måske gerne vil udvide til nye markeder, at det vil være gavnligt
at opnå bedre kendskab til de øvrige aktører i sektoren. Det kan være i forbindelse med sparring, men det kan også være i form af
muligheder for at møde potentielle samarbejdspartnere eller deciderede alliancepartnere. I tilfælde, hvor teknologier eller løsninger
komplimenterer hinanden, vil virksomhederne gerne bruge hinanden i forbindelse med eksempelvis eksportfremstød eller messer.
Forslag til initiativer: Mulighed for netværk
Sektoren har således peget på, at der er brug for et bedre kendskab til hinanden, hinandens kompetencer samt erfaringer inden for
eksportområdet. I den sammenhæng har virksomhederne foreslået, at der arrangeres faciliterede møder, hvor virksomhederne kan
opbygge et kendskab til hinanden, lære hinanden at kende og herigennem danne basis for kompetenceudvikling og matchmaking. Et nyt
netværk skal derfor fungere som fødselshjælper for et nyt dansk eksportsamarbejde inden for affalds-og ressourcesektoren, som på sigt kan
skabe basis for at føde deciderede strategiske salgsalliancer i en eksportsammenhæng.
Mere specifikt har virksomhederne bl.a. peget på, at:
• Det er vigtigt, at et netværk består af både private og offentlige aktører
• Møder i et netværk eksempelvis kan være i form af virksomhedsbesøg og demonstrationsarrangementer mv.
• Det er vigtigt, at et eksportorienteret netværk giver adgang til ny viden, eksempelvis i form af erfaringer fra virksomheder, input fra
relevante institutioner eller input fra udenlandske aktører
• En udbygning af DAKOFAs kortlægning af sektoren, dens kompetencer og de danske styrkepositioner vil være yderst gavnlig for både
dem selv såvel som for de relevante eksportfremmende aktører
• En digital platform, som eksempelvis LinkedIn-gruppe, kan være et godt supplement til et fysisk netværk, men også, at en sådan ikke kan
stå alene. De fysiske møder har ifølge virksomhederne fortsat den højeste prioritet.
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Visualisering af den danske affalds- og ressourcesektor
– der er brug for at synliggøre det danske system
Udfordring: Mange aktører i en usynlig sektor
I tillæg til virksomhedernes behov for at lære hinanden bedre at kende, har flere aktører identificeret behovet for synliggørelse af hele
det danske affaldssystem, samt virksomhedernes roller og kompetencer i systemet. Affaldssystemet består af en lang række aktører, som
tilsammen danner hele systemet. Der er derfor et behov for at illustrere hver af aktørernes rolle samt det underliggende system, som
skaber sammenhængen. Det danske system har, som tidligere nævnt, en lang historie og der er opbygget en lang række kompetencer
inden for planlægning, styring og monitorering. Det er derfor vigtigt at vise systemet som en helhed.
Sektoren peger på, at der mangler en bedre forståelse for sektoren i form af, hvilke løsninger og teknologier Danmark kan tilbyde,
hvordan de komplimenterer hinanden såvel som, hvordan de kan præsenteres i en bredere sammenhæng. Aktørerne understreger også,
at de har brug for mere viden om, hvori de danske styrkepositioner består, når de skal præsenteres for udlandet. Endvidere peges der på,
at de offentlige aktører i endnu højere grad end det allerede er tilfældet, kan medvirke yderligere i denne synliggørelse af systemet. Det
danske affaldssystem bygger på en stærk visionær national lovgivning, en stærk kommunal styring og en lang tradition for samarbejde på
tværs af kommunerne samt samarbejde mellem det offentlige og private aktører.
Det er ifølge sektoren vigtigt, at udenlandske delegationer bliver præsenteret for hele værdikæden, såvel som for de enkelte leverandører,
hvis chancerne for et efterfølgende salg skal øges. Enkeltløsninger skal præsenteres i sammenhæng med resten af værdikæden, mens
helhedsløsninger skal kunne ses i sammenhæng med det bredere institutionelle set-up, som danner udgangspunkt for, at de kan lykkes.
Det sker allerede nu, eksempelvis med kommunernes involvering, men der er brug for flere og mere koordinerede aktiviteter, hvis flere
virksomheder skal mærke en god og endnu større effekt af indsatserne.

”Det er vigtigt med
fokus på besøg fra
udenlandske
delegationer. Vi skal
blive bedre til at vise
mere bredt frem”
- Jens Kern, HCS

Forslag til initiativer: Bedre synliggørelse i form af konkrete aktiviteter
I tillæg til de initiativer, som omhandler muligheder for netværk, har sektoren bl.a. foreslået, at:
• Danske kompetencer og styrkepositioner i en eksportsammenhæng skal synliggøres
• Der udarbejdes en grafisk fremstilling af hele sektoren eller at den præsenteres i en kort video. Materialet skal udarbejdes i
samarbejde med professionelle markedsføringsfolk, herunder grafikere og tekstforfattere, der kan opbygge en story-telling om det
danske system
• I samarbejde med de aktører, som allerede er i gang på området, at arbejde videre med et ”nationalt udstillingsvindue”, der
præsenterer de danske løsninger i en sammenhæng, så de giver mening for udenlandske delegationer. Altså en mere
sammenhængende præsentation af løsningerne, der viser, hvordan de komplimenterer hinanden, end man på nuværende tidspunkt
oplever.
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Fælles markedsføringsplatform
– hvordan kan sektorens aktører drage nytte af hinanden i en markedsføringssammenhæng?
Udfordring: Som SMV er det svært at markedsføre sig i udlandet
Virksomhederne i eksportlandskabet, og i sektoren generelt, er små og har derfor begrænsede ressourcer til markedsføring. Ofte er deres
aktiviteter bygget op på henvendelser fra udlandet, da ressourcerne ikke rækker til en mere offensiv markedsføring. Mange af
virksomhederne forfølger derfor ”tilfældige” muligheder, som kun sjældent fører til salg. Sektoren har brug for at samarbejde om en fælles og
mere strategisk markedsføring, som netop retter sig mod markeder, hvor der er en reel købekraft kombineret med en politisk vilje til at
investere i danske kvalitetsløsninger.
Virksomhederne efterspørger en fælles markedsføringsindsats. Til trods for at der allerede findes gode nationale initiativer, som er med til at
markedsføre de danske virksomheder i udlandet, kender mange i sektoren ikke disse initiativer, og de oplever derfor ofte at stå alene i en
markedsføringssammenhæng. Samtidig ønsker virksomheder også i højere grad at få mulighed for at drage nytte af hinanden. Det kan både
være i form af et bilateralt samarbejde, hvor to eller flere virksomheder deles om udgifterne til en sælger på et prioriteret marked eller ved at
opbygge et makkerskab, hvor man sælger for hinanden. Det kan også være i forbindelse med at opbygge en fælles dansk stand på udvalgte
messer i verden samt samarbejde proaktivt i at fremme nationale eksportfremstød på de prioriterede markeder.
De danske affaldsløsninger er både effektive, stabile og miljømæssigt i front, men virksomhederne har brug for at kunne sælge sig selv som
en del af ”det danske brand”, der ifølge virksomhederne selv står for pålidelighed, høj service og god kvalitet. Det er kun muligt, hvis man
arbejder sammen med andre og, hvis ”det officielle Danmark”, herunder med de kommunale aktører som skaber tillid hos potentielle kunder,
da kunderne ofte er kommunale. Endvidere bør der samarbejdes tæt med sektoren, i forbindelse med de nationale aktører, om officielle
besøg fra ministre eller royale repræsentanter, der både vækker tillid, men også åbner døre. Det længerevarende myndighedssamarbejde og
strategiske sektorsamarbejder er der i dag et meget lille kendskab til i sektoren, og sektoren ønsker, at der i fremtiden arbejdes tæt sammen
både i udvalget af markeder, men også med konkrete markedsføringssamarbejder.
Forslag til initiativer: Fælles markedsføring
I forbindelse med dialogen har virksomhederne peget på en række konkrete aktiviteter, som man mener kunne gøre markedsføringsarbejdet
bedre, herunder bl.a.:
•

Fælles messer og events i Danmark, hvortil man kan invitere udenlandske aktører og delegationer. Dette kunne kombineres med de
allerede eksisterende ture med virksomhedsbesøg rundt i landet, som så kunne fokuseres og tilpasses de reelle behov

•

Fælles markedsføring på messer og i forbindelse med eksportfremstød i udlandet samt strategiske sektorsamarbejder. Virksomhederne
ønsker bl.a. at blive placeret sammen fysisk på messer, så det bliver lettere og mere relevant at fortælle den danske historie. Deltagelse
fra ”det officielle Danmark” kunne ifølge visse virksomheder også være relevant på sådanne fælles messer

•

Udvikling af demonstrationsprojekter for markedsføring i forhold til at demonstrere de danske virksomheder. Som en del af et samlet
system, kunne det også være relevant at arbejde med en egentlig case. Dansk Retursystem kunne eksempelvis danne rammen for en
demonstration af, hvordan hele den danske kæde ser ud

” …vi kan tilbyde unikke
løsninger på grund af
vores mind-set, høje
niveau af service og
leveringstid, samt store
engagement til det, vi
laver. Det har en stor
betydning, når vi taler
om danske løsninger, da
teknologierne ikke
nødvendigvis er unikke”
- Claus Holmen, Open
Experience

Den bedste sælger er
en tilfreds kunde.
Derfor har vi brug for
kommunerne.”
- Rasmus Banke, Banke
ApS

” Danske
virksomheder sælger
på (øget)
værdiskabelse og ikke
på (behandlings-)
volumen”
- Franz Cuculiza, Aage
Vestergaard Larsen
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Videnbank om eksportmarkederne og mulighederne
– øget vidensniveau skal fordre en mere fokuseret indsats
Udfordring: Manglende viden og strategi
Mange virksomheder, herunder særligt systemløsningseksporterende virksomheder, har gennem tiden tabt mange ressourcer på markeder,
der som udgangspunkt har brug for affaldsløsninger, men som endnu ikke har politisk commitment til at investere i miljømæssige
kvalitetsløsninger. Alle lande efterspørger i dag løsninger til affaldshåndtering, men det er langt fra alle, der er parate til at investere i
løsninger eller til at indføre de politiske styringsmidler, der skal til for at få affaldet ind i systemet. Virksomhederne har derfor brug for en
kortlægning over, og dialog med, de lande som har committet sig og som samtidig har tilgængelig kapital til at investere.
På nationalt plan oplever virksomhederne også en manglende kobling mellem valget af indsatslande og sektorens kompetencer. For
virksomhederne har baggrunden for udvælgelsen af indsatslandene virket uklar. Det værende sig eksempelvis i forhold til, hvorfra
landedelegationer kommer såvel som hvilke typer af aktører, delegationerne består af. Nogle virksomheder oplever at modtage en lang
række delegationer, der som udgangspunkt er interesserede i de danske løsninger, men som måske er irrelevante i forhold til egentlig
beslutningstagning i forhold til den løsning eller teknologi, som de får vist frem. Sektoren har ligeledes påpeget, at det kan virke meget
tilfældigt, i en affaldsfaglig sammenhæng, hvor eksportrådgivere lokaliseres og hvor strategiske sektorsamarbejder iværksættes. Endelig
oplever en del af virksomhederne selv, at det kan være svært at gennemskue, hvor de mest relevante markeder er.
Forslag til initiativer: Mere og bedre viden, som skal skabe strategisk fokus
I dialogen har sektoren derfor peget på, at der er brug for at opbygge en videnbank, hvor både de selv og de eksportfremmende aktører kan
opnå bedre forståelse for, hvilke markeder der for affaldssektoren er relevante at se nærmere på. En stor del af de virksomheder, som
DAKOFA har været i dialog med, er imidlertid også enige om, at det ikke vil være muligt at lave kortlægninger af alle verdens lande, som
samtidig vil være meningsfulde for alle virksomhedstyper. Sektoren har derfor i stedet peget på, at der er visse overordnede
rammebetingelser, som det i en eventuel kortlægning er vigtigt at fokusere på:
• Det politiske landskab, herunder politisk parathed til at implementere og finansiere affaldsløsninger samt det generelle niveau af
offentlig styring
• De økonomiske muligheder for (med-)finansiering af gode affaldshåndteringssystemer i landene
• Gældende miljø- og affaldslovgivning i landene samt niveauet for håndhævelse af denne
I tillæg til en egentlig kortlægning af relevante markeder, har sektoren også peget på, at en række øvrige vidensprojekter kunne være til
gavn for den fortsatte indsats, herunder bl.a.:
• En oversigt over finansieringsmuligheder i Danmark samt en undersøgelse af, om der er finansieringsmodeller i andre lande, som vi kan
lære noget af
• En kortlægning over kommunernes aktiviteter i andre lande (venskabsbyer mm.)
• At kommunernes og regionernes rolle i en salgssammenhæng defineres, og at de juridiske rammer og muligheder klarificeres.

”Den politiske
anerkendelse i de
pågældende lande er
vigtig. De skal have sat
penge af til
affaldsløsninger – det er
en forudsætning for, at
eksporten kan komme i
gang. Vi har behov for en
form for landefilter, så vi
kan fokusere indsatsen”
– Christian Christensen, Solum

”Som ny på
eksportmarkedet kan
det være svært at
udvælge lande. En
kortlægning eller en
prioriteret liste kan
være en hjælp”
- Cecilie Fernandez,
Tarpaper
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En koordineret strategisk indsats
– de eksportfremmende aktører skal kende bedre til sektoren og arbejde bedre sammen
Udfordring: Manglende koordinering af den eksportfremmende indsats
I sektordialogen blev det tydeligt, at eksportvirksomheder i affalds- og ressourcesektoren kun i ringe grad anvender de tilbud, som er
tilgængelige hos de eksportfremmende aktører. Mange virksomheder har ikke kendskab til de muligheder, som aktørerne tilbyder, til trods
for at de i mange tilfælde kunne have gavn af dem. Samtidig oplever virksomhederne, at indsatsen fra de enkelte eksportfremmende
aktører kan være tilfældig og sporadisk, og at der mangler koordinering mellem de enkelte aktørers tilbud således, at der er større
sammenhæng mellem tilbuddene og i den overordnede indsats. Det kan være en udfordring generelt, men især også i en sektor, som
primært består af små virksomheder, der kun har begrænset mulighed for at opsøge og udnytte hjælp i forbindelse med en eksportindsats.

Forslag til initiativer: Bedre koordinering
Et mere koordineret samarbejde vil, ifølge sektoren, kunne understøtte og fremhæve de muligheder og aktiviteter, som allerede findes,
men vil også kunne danne grundlag for en mere målrettet indsats over for de virksomheder, som har et endnu uudnyttet eksportpotentiale.
Samtidig vil en koordineret indsats ensrette og målrette ressourcerne således, at de udnyttes bedre. I sektordialogen har virksomhederne
foreslået, at:
•

De eksportfremmende aktører bliver bedre til at arbejde sammen og til at koordinere deres indsatser på affalds- og ressourceområdet.
Det værende sig både i forbindelse med relevante markeder såvel som specifikke emnerelaterede indsatsområder.

•

Delegationsbesøg bliver faciliteret så man får fortalt ”hele” historien. I den forbindelse er der brug for, at kommunale, regionale og
nationale kræfter samles, så de i fællesskab viser omverdenen, hvad Danmark kan tilbyde inden for området. Erfaringerne med et
offentligt/privat samarbejde i denne forbindelse er allerede nu rigtig gode.

•

Der i forlængelse af delegationsbesøg bliver fulgt op efter besøgene. Et enkelt besøg er sjældent nok til et salg, så der er brug for en
koordineret indsats, som giver både den potentielle køber og sælger mulighed for opfølgende møder/samtaler. I den forbindelse er der
også brug for, at de overordnede nationale aktører er med til at facilitere indgangen til en fortsat dialog.

•

Der dannes et formelt samarbejde mellem de eksportfremmende aktører i sektoren. Dette kunne evt. opbygges igennem et
partnerskab, der har til opgave at udarbejdede en plan for en fælles koordineret indsat – en ”roadmap” for øget eksport af danske
affalds-og ressourceløsninger. Denne ”roadmap” skal involvere sektorens aktører, men arbejdet skal være drevet af en koordineret
fælles indsats.

De eksportfremmende aktører:
• Udenrigsministeriet
• Øvrige ministerier
• State-of-Green
• Miljøteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram (MUDP)
• DI
• DAKOFA
• Kommuner og regioner
• Eksportforeningen
• CLEAN

”Det er vigtigt for os, at der
bliver udarbejdet nogle
fælles overordnede
strategier for samarbejde
på det institutionelle
niveau. Men det skal
samtidig give plads til, at vi,
virksomhederne, kan
arbejde bottom-up. Der skal
være rum til, at vi selv kan
sætte initiativer i gang”
- Torben Dysager, RUNI

Den koordinerede indsats skal bygge på bedre viden om sektoren såvel som flere analyser af muligheder og potentialer.
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5
KONKLUSION
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Konklusion
Den globale befolkningstilvækst og velstandsstigning medfører øget efterspørgsel efter varer og råvarer og lægger pres på de globale naturressourcer. Der forventes derfor en
stigende global efterspørgsel efter løsninger til håndtering og udnyttelse af affald og ressourcer, ligesom det gør ressourceeffektivitet til en stadig vigtigere
konkurrenceparameter.
I EU-sammenhæng er Danmark den 3. bedste i forhold til minimering af mængderne til deponi. Samtidig er mange af de danske affaldsløsninger blandt de førende i verden i
forhold til miljøsikkerhed og udnyttelse af affaldets ressourcer bl.a. på grund af en tidligt udviklet og ambitiøs dansk miljølovgivning og innovative danske virksomheder.
Det danske eksportlandskab for affalds- og ressourcesektoren består af en lang række meget forskellige virksomheder, som arbejder med forskellige typer af kunder og som
tilbyder produkter og løsninger, der bidrager på forskellige niveauer i værdikæden. Mange kunder vil være offentlige aktører, og derfor vil et velfungerende samarbejde
mellem det offentlige og de private aktører i forbindelse med demonstration og markedsføring af de danske løsninger kunne bidrage til at lette markedsadgangen for de
danske virksomheder.
Analysen viser, at sektoren primært består af små virksomheder. 75 % af virksomhederne er enten små eller meget små, hertil kommer et mindre antal store aktører. I forhold
til eksportmarkederne har virksomhederne primært nærmarkederne i fokus, men visse store markeder som USA og Kina har også interesse. 40 % af virksomhederne i
sektoren eksporterer ikke og har ikke udtrykt interesse herfor.
Sektoren kom i løbet af efteråret 2016 med en lang række input til konkrete initiativer og aktiviteter, som de mener kan bane vejen for øget eksport. I det følgende er de mest
fremtrædende idéer grupperet inden for fem temaer:
1.

Etablering af netværk for eksportorienterede virksomheder i sektoren

2.

Visualisering af den danske affalds- og ressourcesektor

3.

Fælles markedsføringsplatform

4.

Videnbank om eksportmarkederne og -mulighederne

5.

En koordineret strategisk indsats

Generelt er der identificeret et stort eksportpotentiale for affalds- og ressourcesektoren. Analysen har vist, at der er et stort behov og interesse for et samarbejde i sektoren
om at fremme eksporten af danske løsninger. Det kalder på, at sektoren arbejder målrettet på at danne netværk og synlighed omkring sektorens kompetencer og potentialer,
men også på, at sektoren i fællesskab gennemfører en mere målrettet, koordineret og effektiv indsats. Målet med arbejdet er at give sektoren et boost på det globale
marked, som vil kunne medvirke til at øge den danske vækst og skabe danske arbejdspladser såvel som til at gavne det globale miljø.
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Liste over aktører, som har deltaget i dialogen
ACTA Recycling
Affaldskontoret
AMCS Gruppen
Antropologerne
AquaGreen
Babcock & Wilcox Vølund
Banke Accessory Drive
Boisen Iskurser & Kunst
Copenhagen Resource Institute
COWI
DanRobotics
Dansk Genbyg
Dansk Retursystem
Econet
ELDAN
Envac – Optibag Danmark
Frichs
Global Translations

Green Tech Challenge
H J Hansen Genvindingsindustri
HCS Transport og Spedition
HEYCON
Holm Christensen Biosystemer
IHP Systems
Intertek
IPU
KomTek Miljø
Lendager Group
Metso Denmark
Multikant
NIRAS
Novo Nordisk Pharmatech
Open Experience
PlanMiljø
Poul Tarp
PurFil

Rambøll
RUNI
Sensatec / Cleanfield Danmark
Solum Gruppen
Tarpaper / Enviso group
TI Aarhus
TI Robotteknologi
Vorning Maskinfabrik
Wamatech
Wastecontrol
WASTEless
Aage Vestergaard Larsen
__________

AffaldVarme Aarhus
ARC
CLEAN

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Industri, DI
DPA-System
Eksportrådet, UM
Ingeniørforeningen, IDA
Innovation Centre Denmark, UM
Kommunernes Landsforening, KL
KLAR Forsyning
Københavns Kommune
NOMI4s
Odense Renovationsselskab
Region Midtjylland
SDU Odense
State of Green
Vejle kommune
Vestforbrænding
Viborg kommune / REVAS
Aalborg Universitet
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Liste over aktører fra kortlægningen, som jf. deres besvarelse er
aktive med eksport (A) eller som har interesse for eksport (I)
ACTA Recycling (A)
AquaGreen (A)
AV Miljø (I)
Babcock & Wilcox Vølund (A)
Bigadan (A)
Biocover (I)
Cellwood Machinery DK / AL-2 Agro (A)
Combineering (A)
Dansk Retursystem (I)
DanWEEE Recycling (A)
ENVAC-OptiBag Danmark (A)
Erik Krogh Lauritzen (A)
Flexowaste (I)
FORCE Technology (I)
Frichs (A)
Gamle Mursten (A)

Gemidan og Gemidan Ecogi (A)
Global Translations (A)
HedeDanmark (A)
IPU (I)
Kirt Thomsen (A)
LESNI (A)
Marius Pedersen (A)
Metso Denmark (A)
Multikant (I)
Naboskab (I)
Nordtec Optomatic (I)
Open experience (I)
Plastix (I)
PureteQ (I)
Purfil (I)
Reiling Glasrecycling Danmark (A)

ReTec Miljø (A)
Runi (A)
Solum Gruppen (A)
Tarpaper (A)
Trasborg (A)
Ulandshjælp fra Folk til Folk, UFF (A)
___________
BOFA / Bornholms Regionskommune (I)
Frederikshavn Affald (A)
Greve Renovation (I)
Hjørring Kommune (I)
Kolding Kommune (A)
Reno Djurs (I)
Viborg Kommune / REVAS (A)
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Generelt er der identificeret et stort eksportpotentiale for affalds- og ressourcesektoren.
Analysen har vist, at der er et stort behov og interesse for et samarbejde i sektoren om at
fremme eksporten af danske løsninger. Det kalder på, at sektoren arbejder målrettet på at
danne netværk og synlighed omkring sektorens kompetencer og potentialer, men også på,
at sektoren i fællesskab gennemfører en mere målrettet, koordineret og effektiv indsats.
Målet med arbejdet er at give sektoren et boost på det globale marked, som vil kunne
medvirke til at øge den danske vækst og skabe danske arbejdspladser såvel som til at gavne
det globale miljø.

