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Til de på høringslisten anførte 

 

 

 

Høring af Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan 
for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 

 

 

Hermed fremsendes høringsudkast af Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for 

forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 (herefter ”planen”). 

Frist for høringssvar er d. 9. februar 2021. 
Miljøministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest d. 9. februar 2021. 

Høringssvar bedes sendes til Miljøministeriet på e-mailadressen mim@mim.dk med kopi til 

idams@mim.dk og med angivelse af journalnummer 2020-22977 i emnefeltet samt navn på afsendende 

institution.  

Baggrund 

Handlingsplan for cirkulær økonomi udgør Danmarks nationale affaldsforebyggelsesplan og 

affaldshåndteringsplan og opfylder bestemmelserne i affaldsdirektivets artikel 28 og 29 om udarbejdelse 

af disse planer. Både affaldsforebyggelsesplanen og affaldshåndteringsplanen har et 12-årigt sigte, men 

revideres mindst hvert 6. år, jf. Miljøbeskyttelsesloven. Nærværende plan erstatter således Danmark 

uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering (2014) og Danmark uden affald II, Strategi for 

affaldsforebyggelse (2015).  

 

Planen indeholder en beskrivelse af EU’s samt danske mål for affaldsforebyggelse og for 

affaldshåndtering. En beskrivelse af den eksisterende situation og foranstaltninger samt de danske 

politikker og prioriteringer inden for både affaldsforebyggelse og affaldshåndtering. En vurdering og 

beskrivelse af de nye tiltag, der tages for at forebygge og håndtere affald, samt relevante indikatorer, og 

en beskrivelse af de nødvendige tiltag til at indfri målene på området, herunder behovet for nye 

indsamlingsordninger og for udbygning af den eksisterende affaldsanlægsinfrastruktur. Derudover 

indeholder planen en beskrivelse af kriterierne for placeringen af fremtidige anlæg til bortskaffelse af 

affald og en national kapacitetsplan for anlæg til bortskaffelse af affald og for anlæg, der nyttiggør 

blandet kommunalt affald indsamlet fra husholdninger. 

 

Planen beskriver de nuværende forhold og den retning, som sættes for forebyggelse og håndtering af 

affald i Danmark frem mod 2032. Sammen med bl.a. affaldsbekendtgørelsen implementerer planen de 

mål og krav, der fremgår af særligt EU’s affaldsdirektiv fra 2018. Samtidig understøtter planen 

klimalovens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledning i 2030. Handlingsplan for cirkulær 

økonomi etablerer grundlaget for at sikre mindre affald og mere og bedre genanvendelse inden for alle 

sektorer. Derudover sættes der i planen ekstra fokus på, hvordan værdikæderne inden for biomasse, 

byggeri og plastik kan blive mere cirkulære.  

 

Det skal bemærkes, at affaldsbekendtgørelsen har været i høring frem til den 1. oktober. I det omfang 

høringen af affaldsbekendtgørelsen giver anledning til ændringer, der påvirker indholdet af 

Handlingsplan for cirkulær økonomi, vil disse ændringer blive konsekvensrettet i den endelige udgave af 

planen. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på idams@mim.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Ida Marie Sandvik 

Miljøministeriet 


