Forord
Vi drømmer om en verden uden affald. En verden hvor knappe ressourcer hverken spildes eller går tabt. Nogle vil mene, at det kun kan forblive en drøm. Vi
kalder det er en ambitiøs vision, der skal sikre et ansvarligt forbrug af r essourcer
i Danmark i fremtiden.
Anbefalingerne fra klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi
viser et stort reduktionspotentiale i direkte CO2e-udledninger fra affalds- og
vandsektorerne og i indirekte CO2e-udledninger gennem øget cirkularitet af
materialer og ressourcer. Det kræver nye måder at designe, producere og forbruge på.

Med stor tak til alle bidragsydere i første
fase af klimapartnerskabets arbejde

Omstilling til cirkulær økonomi er et samfundsøkonomisk paradigmeskifte,
der involverer alt og alle. Vores samfund, byer og virksomheder, energikilder,
materialer og produkter. CO2e-reduktionspotentialet i cirkulær økonomi er
enormt – og meget større end i de to sektorer samlet set.

Camilla Haustrup Hermansen
(formand)
Direktør, Plus Pack A/S

Omstilling fra den lineære økonomi, som er grundlaget for hele Vestens industrialisering, kan selvfølgelig ikke finde sted på få år eller i løbet af et årti. Det
kan tage en hel generation eller mere. Vi skal i gang allerede i dag.

Lars Schrøder
(næstformand)
Adm. direktør, Aarhus Vand A/S

Fremtidens ressourceøkonomi er cirkulær. Der er ganske enkelt ikke nok ressourcer i verden til at fortsætte ud ad den lige vej, som vi kender i dag. Den viden skal vi handle på. Det kræver langsigtede, strategiske beslutninger og investeringer, som i sidste ende kan sikre ansvarlig produktion i virksomhederne og
muliggøre ansvarligt forbrug hos borgerne.

Henrik Grand Petersen
(næstformand)
Adm. direktør, RGS Nordic A/S
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Derfor opfordrer vi til at søge de store, systemiske ændringer samtidig med, at
den enkelte virksomhed og borger ændrer adfærd. Med stor tak til alle bidragsydere i første fase af klimapartnerskabets arbejde
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Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi
Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær
økonomi består af to afgrænsede sektorer – affald
og vand – samt cirkulær økonomi, der er et bredere samfundsøkonomisk paradigme. Cirkulær økonomi omfatter således alle aktører og sektorer på
tværs af samfundet.
Der er én ting, der binder de tre områder sammen:
Ressourcer.
Udvinding, produktion og brug af ressourcer betyder høje CO2e-udledninger. Det gælder både for
produkter, materialer og vand. Derfor skal vi bevare
ressourcerne og gøre dem til nye produkter. Partnerskabet peger på en række tiltag, som virksomheder, den offentlige sektor og forbrugerne kan tage
for at sikre et mere bæredygtigt og klimavenligt forbrug og produktion.

Visioner
Klimapartnerskabets overordnede vision er, at
Danmark i 2030 er verdens førende cirkulære økonomi, der genanvender næsten alt affald og har en
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Klimapartnerskabet har formuleret ambitiøse visioner

klima- og energineutral vandsektor. På den måde
kan Danmark vise vejen til klimaneutralitet i 2050
og understøtte eksporten af ressourceeffektive teknologier.

Affald, vand og cirkulær økonomi i et
klimaperspektiv
Der er et stort potentiale for at reducere CO2e-udledningerne fra den danske affalds- og vandsektor.
Langt det største potentiale ligger dog i en bredere
samfundsmæssig omstilling til cirkulær økonomi, der kan leverer CO2e reduktioner, som rækker
langt ud over enkeltsektorer og nationale grænser.
Klimapartnerskabet har fokuseret på konkrete tiltag, der kan reducere Danmarks nationale udledninger indenfor sektorerne affald og vand – og på
de muligheder, der er indenfor affald, vand og cirkulær økonomi, for at reducere CO2e-udledninger
i andre sektorer samt globalt.

CIRKULÆR ØKONOMI
Vision: I 2030 er Danmark verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050

AFFALD

VAND

Vision: 90 % genanvendelse af alt affald i 2030

Vision: Vandsektoren skal være energiog klimaneutral i 2030

Den danske affaldssektor skal være bindeled mellem forbrug
og produktion ved at bevare materialer i et kredsløb. Det
kræver høj kvalitet i genanvendelsen, transparente ressourcestrømme og et effektivt marked.

Nye roller i affaldssektoren
via producentansvar

Danmark skal være verdensførende i at levere intelligente,
bæredygtige og effektive vandløsninger. Den danske vandteknologieksport fordobles til 40 mia. kr. i 2030.

Ændrede indkøb

Vækstmotor på vandområdet

Politiske indsatser, der kan skabe skala
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Partnerskabet har identificeret det største reduktionspotentiale gennem cirkulær økonomi
– potentialet rækker ud over de nationale CO2e-udledninger

AFFALDSSEKTOREN OG VANDSEKTOREN KAN REDUCERE
DE DIREKTE UDLEDNINGER MED 67 %

… POTENTIALET ER DOG STØRRE FOR CIRKULÆR ØKONOMI, SOM
GÅR PÅ TVÆRS AF SEKTORER OG LANDEGRÆNSER

ca. 7 – 9
mio.tons
CO2e

ca. 0,5 mio.
tons CO2e

Affald

Affald

Handel

Vand

Vand

Service

Produktionsvirksomheder

Andre sektorer og globalt

Reduktion angivet ift. 2017 baseline – det svarer til ca. 67 % reduktion i 2030 i forhold til 1990

Bygge og anlæg

Kilde: Klimapartnerskabets analyser
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Forslag til regeringen – politiske
handlinger der kan skabe skala
For at nå det fulde potentiale, er der kort sagt behov for at skabe skala – altså finde løsninger, der
kan bredes ud og skaleres op i samfundet, og som
på den måde for alvor batter noget. Partnerskabet
har identificeret tre politiske beslutninger, som kan
sikre skala:
• Vi skal have en ny rollefordeling i affalds
sektoren, hvor producentansvar bliver omdrejningspunkt for nye og smartere måder at
arbejde med affald på. I 2025 træder et EU-direktiv i kraft, der giver producenterne ansvar
for, at emballage bliver indsamlet og genanvendt. Klimapartnerskabet foreslår, at emballageaffaldet indsamles sammen med alle de tørre
genanvendelige affaldsmaterialer (sorteret i pap,
papir, plast, metal, glas, kompositter og tekstiler) på samme måde i hele landet. Det vil skabe
store ensartede affaldsstrømme og mere effektiv
genanvendelse.
Når producenterne får ansvaret for affaldet
får de også et større incitament til at designe
emballage, så det kan genanvendes til nye materialer, og til at skabe et effektivt affaldssystem
målrettet genbrug og genanvendelse.
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• Vi skal sikre et effektivt marked for genan
vendte materialer. Afgørende værktøjer er bl.a.
brugen af standarder og grønne indkøb. Vi skal
alle – både virksomheder, offentlige og private
institutioner og forbrugere – være med til at skabe efterspørgsel efter cirkulære og mere klimavenlige løsninger.
• Vi skal etablere en markant vækstmotor for
dansk vandteknologi. Vi har brug for større
nationale muskler, større overblik og bedre muligheder for at implementere grønne løsninger
og øge eksporten. Hvis vandsektoren globalt set
bliver lige så ressourceeffektiv, som den danske
er i dag, kan verden spare op mod 30 mio. tons
CO2e årligt.

Tiltagene er samlet under 14 indsatsområder
Klimapartnerskabet har 14 overordnede indsatsområder. Indenfor hvert område er der identificeret en række forskellige brancherettede tiltag, der
peger på, hvad erhvervslivet selv kan og vil sætte i
gang. Hertil kommer konkrete politiske forslag, der
kan medvirke til at muliggøre og løfte virksomhedernes klimaindsats.

Visionerne skal realiseres gennem 14
indsatsområder

Cirkulær økonomi

Affald

Vand

Længere produktlevetider og øget
genbrug

Udbedring af afgasning fra deponier

Direkte drivhusgasemissioner fra
vandsektoren

Øget brug af genanvendte materialer

CO2e reduktion fra biogasanlæg

Øget energieffektivitet i vandsektoren

Cirkulære forretningsmodeller
Skift til nye materialer
Mindsket spild

Udfasning af kompostering
Øget og bedre genanvendelse af
affald

Lokal afledning af regnvand og
uvedkommende vand
Eksport af vandteknologi
Vandsektorens bidrag til øvrige
emissionsreduktioner
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Partnerskabet har fra november 2019 til februar
2020 modtaget over 300 forslag, som er samlet sammen til i alt 93 tiltag, der præsenteres i rapporten.

ligt at reducere op mod 67 % af CO2e-udledningerne,
men at kun 65 % er rentable i 2030 i forhold til den nuværende CO2e-kvotepris.

De konkrete indsatsområder og foreslåede tiltag
kan ses i den samlede rapport fra klimapartnerskabet. Her er det også muligt at få yderligere indsigt i
udledninger, reduktionstiltag og potentialestudier.

Den største kilde til CO2e-udledning stammer fra
deponier, der løbende afgasser med metan. Det
handler om historisk deponering, som der ikke er
meget at gøre ved, da der i dag er byer og anlæg ovenpå flere af deponierne. Ser vi frem til 2035, er det
til gengæld muligt at nå de 70 %, da udledning fra
deponierne aftager af sig selv over tid.

Læs mere her: www.di.dk/klimapartnerskab

Nationale udledninger og reduktionspotentialer
De nationale direkte udledninger omfattet af klimapartnerskabet stammer fra udledningskilder i
affaldssektoren og vandsektoren. Det er de udledninger, som tæller med i regeringens mål om 70 %
CO2e- reduktion i 2030.

På næste side vises reduktionspotentialerne ved
de nævnte tiltag fra 2017 frem til 2030 – og yderst til
højre 2035.

Affaldsområdets CO2e-udledninger kommer fra deponier, biogasproduktion og kompostering (samt
brande). Fra vandsektoren handler det om drivhusgasemissioner, særligt fra spildevandsrensningen.
Samlet set udledte de to sektorer i 2017 ca. 1,1 mio.
tons CO2e.
Klimapartnerskabet har identificeret ti konkrete tiltag, der kan reducere de direkte udledninger fra de to
sektorer. Partnerskabets vurdering er, at det er mu-
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Affald og vand kan reducere egne udledninger med ca. 67% frem mod 2030 – og nå 70 % i 2035

CO2e reduktion pr. udledningskilde (1.000 ton CO2e)
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1990 – 2017

2017

Udbedring af
afgasning
fra deponi

CO2e reduktion
fra biogasanlæg

Udfasning af
kompostering

Direkte
drivhusgasemissioner
fra vandsektoren

2030

Fortsat afgasning
af deponi

2035
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Reduktionspotentialer ved
cirkulær økonomi
Udover de nationale udledninger har klimapartnerskabet fokus på, hvad virksomheder kan gøre
for at reducere udledninger i andre sektorer og i en
global sammenhæng.
Vores forbrug i Danmark udleder ikke kun CO2e
herhjemme, men er også årsag til store udledninger
andre steder i verden. En samfundsmæssig omstilling til cirkulær økonomi vil reducere vores globale
klimaaftryk og ikke mindst trækket på jordens ressourcer.
På globalt plan er der brug for omstilling til cirkulær økonomi for at kunne indfri målet om klimaneutralitet i 2050. Med et skifte til vedvarende energikilder og øget energieffektivitet kan vi reducere
55 % af de globale CO2e-udledninger. De resterende
45 % stammer fra materialer . Derfor er der brug for,
at vi alle gentænker måden, vi designer, producerer
og forbruger på. Her er cirkulær økonomi en del af
løsningen.
De positive klimaeffekter ved cirkulær økonomi
er, at produkter designes og produceres til længere
holdbarhed og til at kunne bruges igen og igen. Det
14

mindsker behovet for udvinding og produktion af
nye materialer – og ikke mindst mængden af affald,
der skal til forbrænding. En cirkulær økonomisk
tankegang er med til at sikre et mere bæredygtigt
forbrug.

Cirkulær omstilling kræver bredt
samarbejde og nye partnerskaber.
Både virksomheder, det offentlige og forbrugerne
har en stor rolle at spille. Sektorerne er afhængige
af hinandens in- og output og et øget samarbejde
på tværs af værdikæderne for at bevare materialer
og produkter i et kredsløb.
Hvis vi starter i affaldssektoren, så skal den være
gearet til at genbruge og genanvende affaldsressourcerne. Virksomhederne i affaldssektoren får
en nøglerolle som bindeled mellem forbrug og produktion. Sektoren skal oparbejde affaldsressourcer
til nye materialer. Dette kræver høj kvalitet i genanvendelsen, transparente ressourcestrømme og et
effektivt marked for genanvendte materialer.
Produktionsvirksomhederne skal designe med
fokus på øget cirkularitet, udvikle nye forretningsmodeller og efterspørge genanvendte materialer.
Forbrugerne skal ændre forbrugsmønstre ved at
vælge produkter og services, der fremmer cirkulær
økonomi, acceptere nye materialer og forretningsmodeller samt ikke mindst sortere affald. Samtidig

Cirkulær økonomi omfatter hele forbrugskæden og går på
tværs af sektorer og aktører

Mindre brug
af virgine
materialer

Design til længere levetid,
genbrug og genandvendelse

Råmaterialer
Design

Højere grad af
genandvendelse

Indsamling
og genanvendelse

Produktion

Efterspørge og bruge
genanvendte materialer

Forbrug

Forbrug/
genbrug/
reparer

Distribution
Sælge adgang og deling i stedet
for ejerskab

Genbrug og reparationer
forlænger produkters levetid
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skal det offentlige skabe de rette rammebetingelser
og økonomiske incitamenter for udvikling af cirkulære løsninger.
Visionen om 90 % genanvendelse i 2030 kræver, at
alt affald skal genbruges og genanvendes bedst muligt og til højest mulig kvalitet, at affaldet skal ud
af forbrændingsanlæggene, at affaldsressourcerne
målrettes efterspørgslen på markedet samt at virksomhederne skal designe til genbrug og genanvendelse.
Alle skal i spil. Vi kan med de nuværende løsninger og konkrete forslag til udvikling i affaldssektoren komme et rigtigt langt stykke, men vejen til de
sidste procenter skal udvikles yderligere. Det er dog
sikkert, at vi ikke når i mål ved blot at justere det
eksisterende system. Vi skal have helt nye roller og
metoder i brug.

Indsatsområder for cirkulær økonomi
Klimapartnerskabet har identificeret seks indsatsområder indenfor cirkulær økonomi, der kan sikre
store CO2e-reduktioner nationalt og globalt.
Under hvert indsatsområde er der identificeret
konkrete tiltag målrettet virksomheder og politikere. Se nærmere beskrivelser i den samlede rapport
fra klimapartnerskabet.
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1

Øget og bedre genanvendelse af affald

2

Længere produktlevetider og øget genbrug

3

Øget brug af genanvendte matrialer

4

Cirkulære forretningsmodeller

5

Skift til nye matrialer

6

Mindsket spild

Cirkulær økonomi rummer et potentiale på 7 – 9 mt CO2e

2030 POTENTIALE

4 – 5 mt CO2e

Gennem øget brug af genanvendte og
nye materialer samt mindsket spild

Elementer som design, standarder og certificeringer, teknologi og digitalisering samt partnerskaber
og sektorkobling er tværgående aktiviteter, som understøtter indsatsområderne.

2 mt CO2e

Gennem design til længere levetid og
cirkulære forretningsmodeller

1 – 2 mt CO2e

I forhold til klimaeffekten af hvert indsatsområde
har klimapartnerskabet analyseret syv materialer
på tværs af hvert indsatsområde for at finde reduktionspotentialet.
De syv materialer er stål, plast, aluminium, beton, træ, pap og papir samt glas. Materialerne er
udvalgt på baggrund af volumen, nuværende udledninger samt genanvendelses- og reduktionspotentialet. Det estimerede reduktionspotentiale ved
en omstilling til cirkulær økonomi i Danmark er
på 7-9 mio. tons CO2e. På side 17 ses, hvordan det
samlede potentiale fordeler sig mellem de forskellige indsatsområder.

Gennem øget og bedre genanvendelse
af affald kan energi- og forsyningssektoren i Danmark reducere udledningen

2050 POTENTIALE

12 – 16 mt CO2e

Øget effekt opnås igennem større indfasningsgrad og realisering af eks. længere produktlevetider
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HVAD KAN DEN ENKELTE
VIRKSOMHED GØRE FOR AT
REALISERE POTENTIALET?

Klima- og energineutral
vandsektor
Visionen er, at den danske vandsektor er energi- og
klimaneutral i 2030. Klimapartnerskabet har med
helt konkrete tiltag vist vejen til en klima- og energineutral vandsektor gennem:

Efterspørge og bruge
genanvendte materialer

• r eduktion af sektorens egne drivhusgasudledninger, særligt lattergas
• r eduktion af sektorens energiforbrug gennem
fokus på ressourceeffektivitet
• r eduktion gennem øget produktion af biogas fra
renseanlæg

Designe til cirkularitet
med fokus på længere produktlevetider,
øget genbrug og genanvendelse

Eksport af dansk vandteknologi
Eksport af energi- og klimavenlige danske vandteknologier har et stort potentiale. Klimapartnerskabet har derfor sat et mål om, at den danske vandteknologieksport fordobles til 40 mia. kr. i 2030.
Hvis EU’s vandsektor bliver lige så ressourceeffektiv, som den danske er i dag, vil det reducere 1,7
mio. tons CO2e i 2030. Det svarer til udledningen
fra 1 mio. benzinbiler. På verdensplan er potentialet helt op mod 30 mio. tons CO2e. Med en energiog klimaneutral vandsektor i Danmark er potentialet endnu større.
For at realisere potentialet skal der skabes en markant vækstmotor, der kan skubbe danske løsninger
og vandteknologieksport fremad.

• r eduktion gennem varmeproduktion baseret på
spildevand og drikkevand
• reduktion gennem skovrejsning

Cirkulære forretningsmodeller, 
eksempelvis salg af produkter som
service, genbrug og deleøkonomi
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Gennem reduktion af drivhusgasser og energiforbrug når vandsektoren rigtig langt – og reducerer
omtrent 2/3 af de samlede udledninger fra sektoren. Med supplerende indsatser, der udnytter ressourcerne i spildevandet gennem produktion af
bæredygtig energi (biogas og varmepumper) samt
ved at rejse skov, som en del af grundvandsbeskyttelsen, kan vi neutralisere sektorens udledninger
helt.
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Reduktion af direkte og indirekte udledninger vil gøre vandsektoren energi- og klimaneutral i 2030
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Fakta om klimapartnerskabet
Klimapartnerskabet dækker affaldssektoren og vandsektoren, som rummer både kommunale og private aktører, samt cirkulær økonomi, der går på tværs af samfundet, alle sektorer og økonomien.

Vandsektoren

Affaldssektoren

Cirkulær økonomi

en danske drikkevandssektor
D
er decentralt opbygget og består
af ca. 2.600 almene vandværker,
hvoraf ca. 87 er kommunalt ejede
drikkevandsselskaber med ca. 340
vandværker. Resten af vandværkerne er oftest ejet af forbrugerne i andelsselskaber. Den danske
spildevandssektor består af ca. 110
kommunalt ejede spildevandsselskaber. Der er i alt 773 renseanlæg. Herudover indgår en række
private virksomheder, som leverer
rådgivning og teknologiske løsninger til vandbranchen.

 ffaldssektoren består primært af
A
transport- og indsamlingsvirksomheder, kommunale affaldsselskaber og privatejede affaldsbehandlingsanlæg. Den største branche
er renovation og genbrug, som har
ca. 70 % af de ansatte og står for
50 % af omsætningen. Affaldssektoren skal være bindeled mellem
forbrug og produktion ved at bevare materialer i et kredsløb. Sektoren skal fremadrettet være gearet
til at recirkulere ressourcer som
fremtidens råvareleverandør.

 irkulær økonomi er et uundværC
ligt værktøj til at ændre den måde,
hvorpå vi designer, producerer
og forbruger – så vi kan reducere
CO2e-udledningen forbundet med
produktion og forbrug af produkter og materialer. Vand, affald og
cirkulær økonomi rummer nøglen
til at reducere klimaaftrykket fra
forbrug – og til at forhindre, at de
ressourcer, vi allerede har taget i
brug, forsvinder eller spildes.

Klimapartnerskabets parter
Af involverede branche- og interesseorganisationer i klimapartnerskabet findes særligt Dansk Industri, DI Vand, ARI, DAKOFA, Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Dansk Miljøteknologi, Danske Vandværker, DANVA, Dansk Byggeri, KL, Plastindustrien samt Landbrug & Fødevarer.
Herudover har virksomheder indenfor affalds- og vandsektoren, virksomheder indenfor produktion og service, eksperter
indenfor affald, vand og cirkulær økonomi samt videninstitutioner og NGO’er bidraget med input til klimapartnerskabet.
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