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Forord
Vi kigger ind i en fremtid, hvor vi skal begrænse brugen af nye fossile ressourcer til at producere emballage, tekstil, vindmøllevinger og byggematerialer, og i stedet sikre, at de råvarer, vi bruger, kommer fra bæredygtige kilder. Med denne handlingsplan ønsker vi at skabe grundlaget for at produktion,
forbrug og genanvendelse af materialer og produkter skaber grøn omstilling.
Denne handlingsplan skal se på tværs af sektorer og oplyse danskerne om, hvad der er de bæredygtige løsninger, når det kommer til emballage, tekstil og produkter med lang levetid. Vi ønsker et Danmark, hvor vi genbruger og genanvender så meget som muligt i stedet for at sende til forbrænding.
Dette sikres ved, at råvarerne i fremtiden – også kaldet fremtidens byggeklodser – kommer fra bæredygtige kilder såsom biomasse, genanvendte råvarer eller genanvendt kulstof.
Det Nationale Bioøkonomipanel har leveret 18 anbefalinger til regeringen. Det overordnede budskab
er, at biomasse har et enormt potentiale som grundlag for fremtidens byggeklodser. Men der er ikke
biomasse nok i verden til at erstatte de store mængder fossile råvarer, der i dag benyttes til produktion af f.eks. plastik, emballage, tekstiler og kemikalier. Bioøkonomiens udvikling kan endda skabe et
endnu større pres på vores allerede overudnyttede naturressourcer. Det er derfor afgørende, at både
biomasseproduktionen, -anvendelsen og den videre genanvendelse af næringsstoffer sker på bæredygtig vis, og at biomassen anvendes til de formål, der giver samfundsmæssigt bedst mening. Konklusionen er dog stadig, at der langt fra er nok biomasse til at erstatte alle fossile råvarer, og andre
fornybare råvarer skal derfor tages i brug.

”

Produktion, forbrug og genanvendelse af materialer som f.eks.
plastik, tekstiler og kompositter kan få en markant bedre miljø-, naturog klimaeffekt, og samtidig skabe vækst, nye eksportmuligheder og
arbejdspladser i Danmark.”
(Citat: Det Nationale Bioøkonomipanel)

Den væsentligste kilde til den nationale CO2-udledning fra forbrænding af affald stammer i dag fra
plastik. Op mod 90 pct. af plastikaffaldet går i dag op i røg i stedet for at blive brugt igen. Regeringens
vision er derfor, at 80 pct. af plastikaffaldet skal ud af forbrændingen i 2030. Udfordringen er, at meget store mængder af de produkter, der en del af danskernes hverdag, er baseret på fossile ressourcer, som medfører et væsentligt CO2-aftryk, når produkterne kasseres. Det gælder f.eks. tekstiler,
plastikprodukter, byggematerialer, maling, kemikalier osv. I fremtiden skal produkterne i langt højere
grad genanvendes, hvilket vil have en betydelig positiv effekt på klimaet og miljøet. Samtidig skal
danskernes hverdagsprodukter i langt højere grad produceres af fornybare råvarer i stedet for de fossile råvarer. Der er tre kilder til fornybare råvarer: øget genanvendelse, brug af bæredygtig biomasse
og indfangning af CO2 (f.eks. fra forbrændingsanlæg og andre punktkilder).
De danske forbrugere kan reducere klima- og miljøaftrykket gennem et mere bæredygtigt forbrug. Og
andre lande inspireres af Danmark, når vi viser og demonstrerer de bæredygtige løsninger.
Danmark er allerede et internationalt demonstrationsland for grønne løsninger. Mange af vores virksomheder lever af at være med på forkanten, fordi det giver opgaver i ordrebogen. Derfor skal vi
fremover, og i endnu højere grad end i dag, tænke stort og ambitiøst; derved kan det danske potentiale som demonstrations- og testnation udfoldes yderligere og blive en investering, vi kan leve af i
mange år fremover.

.
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At sikre en bæredygtig fremtid kræver, at vi tænker på tværs af sektorer, brancher og værdikæder.
Derfor har vi i handlingsplanen også forholdt os til de anbefalinger, som de 13 klimapartnerskaber forelagde regeringen tilbage i foråret 2020. Klimapartnerskaberne og Det Nationale Bioøkonomipanel
kommer på flere punkter med tilsvarende anbefalinger og peger på det store potentiale, der er i cirkulær bioøkonomi.
Det er baggrunden for denne handlingsplan for fremtidens byggeklodser, som er en opfølgning på anbefalingerne fra Det Nationale Bioøkonomipanel.

God læselyst!
Lea Wermelin og Mogens Jensen
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1. Indledning
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Bioøkonomi er en udviklings- og innovationsdagsorden, der bidrager til en mere bæredygtig
brug af planetens ressourcer, hvor organiske ressourcer i bedre grad udnyttes og/eller genanvendes til nye formål. En bæredygtig bioøkonomi
omfatter bæredygtig produktion og høst af vedvarende biologiske ressourcer og omdannelsen af
disse ressourcer til nye produkter og værdistrømme som f.eks. mad, foder, biobaserede
produkter og bioenergi. En bæredygtig bioøkonomi kan stimulere produktionen af bæredygtig
biomasse og dens effektive anvendelse, hvilket
kan reducere det overordnede pres på miljøet og
klimaet. En bæredygtig bioøkonomi kan derfor bidrage til fortsat økonomisk vækst på en måde,
der bruger jordens ressourcer mere bæredygtigt.
I den fremtid, vi kigger ind i, skal vi i meget højere grad end tidligere lære at forstå de biologiske processer, herunder de muligheder og begrænsninger som naturen og biologien har.
Biobaserede materialer
Emballage, tekstiler og byggematerialer består af
polymerer. Polymerer er stoffer bestående af molekyler med højt kulstofindhold, hvor atomerne er
bundet til hinanden i kæder, net eller andre strukturer.
Polymerer og fibre sættes sammen til materialer
som f.eks. plastik, tekstil, lim og kemikalier.
Nogle polymerer er bløde og fleksible, mens andre er hårde og stabile. De forskellige egenskaber afhænger bl.a. af polymerernes længde og
af, hvor meget ilt der er tilstede. Polymerer kan
både være biobaserede og fossile. De biobaserede polymerer er dem, der dannes ved biologiske processer i naturen som f.eks. kulhydrater,
lignin, naturgummi og proteiner. De fossile polymerer er udvundet af olie.
Ved mekaniske, biologiske, kemiske og termiske
raffineringsprocesser kan de biobaserede polymerer forarbejdes, så de bliver identiske med
syntetiske polymerer.
Når en biobaseret polymer er identisk med en
syntetisk polymer, kan den anvendes præcis som
en syntetisk polymer. Dette kaldes en ”drop-in”.
Sådan en biobaseret polymer er kemisk set helt
identisk med den fossilt baserede polymer, og de
angives ofte med ordet bio- foran materialet, som
f.eks. bio-plastik. ”Drop in” polymerer kan indgå i
de samme produktions- og genanvendelsessystemer som fossilt baserede polymerer.

Polymerer, der er produceret af biomasse, kan
også være anderledes end polymerer, der er baseret på fossile ressourcer. Når polymererne ikke
er identiske, betegnes de som "new-bio” og har
en molekylær struktur, der kemisk set er forskellig fra velkendte fossilt baserede polymerer.
New-bio kræver nye produktions-, genanvendelses- og bortskaffelsessystemer, og skal eksempelvis udsorteres i genanvendelsesprocessen, ligesom forskellige plasttyper eksempelvis skal,
da de ellers ikke kan genanvendes.
Det er kun i få tilfælde ønskværdigt, at en polymer er bionedbrydelig. I de fleste sammenhænge
er det netop holdbarhed og evnen til ikke at nedbrydes, der er en eftertragtet egenskab ved en
polymer. Både en fossilt baseret og en biobaseret polymer kan være mere eller mindre bionedbrydelig.
Bæredygtige råvarer
Brug af biobaserede materialer er ikke altid en
bæredygtig læsning. Det er nødvendigt at se på
de samlede effekter for bl.a. miljø og klima i et
globalt og holistisk perspektiv.
De centrale spørgsmål, der skal besvares i forhold til bæredygtighed, er: Hvad er biomassens
alternative anvendelse? Hvordan er den produceret? Kan rest- og sidestrømme udnyttes? Kan
produktet indgå i cirkulær økonomi? Er der samfundsnyttige synergier til øvrige systemer som
f.eks. transport- og energisystemet? Nogle bæredygtighedsaspekter kan dokumenteres kvantitativt gennem f.eks. certificering, mens andre skal
vurderes mere kvalitativt.
Med bioraffinering ved hjælp af mekaniske, biologiske, kemiske og termiske processer kan biomassen udnyttes til flere forskellige formål på
samme tid. F.eks. kan en biomasses proteinindhold bruges til foder og fødevarer, mens en anden del af biomassen leverer molekyler til f.eks.
biobaseret plastik. I modsætning til bioraffinering
er afbrænding, hvor hele biomassens indhold af
f.eks. sukker og protein ikke genanvendes men
kun omsættes til energi. Det betyder, at højværdipotentialet går tabt.
Der findes raffineringsteknologier, der passer til
alle former for biomasse; både den, der er våd,
beskidt og forurenet og den der er tør, ren og
ensartet.
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2. Koordinering og
strategi
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Anbefaling 1: Bioøkonomistrategi
”Der udarbejdes en National Bioøkonomistrategi, der sætter en klar retning for,
hvilken rolle anvendelsen af biomasse
som f.eks. afgrøder, rest- og sidestrømme
og affald skal spille i dansk samfundsøkonomi, samt hvilke samfundsmæssige positive effekter, der kan opnås. Strategien
skal skabe langsigtede og gode rammer
for offentlige og private investeringer, der
kan understøtte udviklingen af den cirkulære bioøkonomi i Danmark. Strategien
skal have fokus på potentialerne for samarbejde med andre lande, samt Danmarks
rolle i den globale cirkulære bioøkonomi.”
Anbefaling 7: Synergi
”Der skal investeres for at udnytte synergier mellem efterspørgsel efter bæredygtige polymerer, klimaneutralt brændstof til
tung transport, genanvendelse af affaldsprodukter, højværdiudnyttelse af biologiske rest- og sidestrømme og danske styrkepositioner indenfor GTL, HTL og pyrolyse, hvor målet er samfundsøkonomisk
bæredygtige løsninger, der bidrager til
miljø-, natur- og klimamål.”

En bæredygtig bioøkonomi betyder kort fortalt,
at biologiske ressourcer anvendes med mindst
muligt spild og med overskud på så mange
bundlinjer som muligt. Det er muligt ved, at biologiske, termiske, kemiske og mekaniske processer raffinerer forskellige former for biomasse, så det bliver muligt at fremstille biobaserede og bæredygtige alternativer til produkter, der har uønsket effekt på natur, miljø og
klima.
Det er vigtigt at skabe stærk sammenhæng
mellem indsatser, der allerede sættes i gang
inden for energi, genanvendelse, forskning og
udvikling, transport, byggeri og fødevarer, og
at få udarbejdet udviklingsscenarier, hvor udbredelse af bioøkonomi kan skabe særlig
værdi for Danmark.
En mulig strategi for bioøkonomi i Danmark
bør hvile på et vidensgrundlag, der skaber
overblik over realiserbare scenarier og forventede samfundsøkonomiske effekter, samt evt.
forsknings-, regulerings- og markedsmæssige
tiltag, der kan iværksættes. Flere af klimapart-

nerskaberne anbefaler, at der udarbejdes en national bioøkonomistrategi, og at der bør støttes
op om anbefalingen fra Det Nationale Bioøkonomipanel.
Regeringen har sat gang i en analyse af, hvordan biomasse og bioraffinering kan skabe samfundsøkonomisk gevinst i fremtiden. Dette er for
at skabe det bedst mulige grundlag for at udnytte
de store potentialer, der er i bioøkonomien.
Initiativer:
• Der gennemføres i 2020 en analyse af, hvordan arealanvendelse, biomasse og bioraffinering skaber samfundsøkonomisk gevinst i
fremtiden. Analysen kan danne grundlag for en
eventuelt national bioøkonomistrategi i Danmark.
• Der skal udarbejdes en samlet strategi for
CO2-fangst, lagring og anvendelse (carbon
capture, utilization and storage, CCUS) og power-to-X (PtX) i Danmark. Strategien skal understøtte udbredelsen af fremtidens grønne
løsninger.
• Der etableres et partnerskab med eksterne aktører om en tilskudsordning gennem statsligt
udbud til PtX-anlæg, der bl.a. skal bidrage med
at reducere produktionsomkostninger for grøn
brint. Tilskudsordningen finansieres gennem
aftale med Nederlandene med min. 750 mio.
kr.
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•

3. Råvaregrundlag
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Anbefaling 6: Bæredygtig biomasse
”Der udarbejdes en hvidbog på tværs af
værdikæder, sektorer og ministerområder.
Hvidbogen skal se på globale og holistiske
bæredygtighedsaspekter ved biomasse og
biomasseudnyttelse i overgangen til en
samfundsøkonomi fri for nye fossile ressourcer. Formålet med hvidbogen er at skabe
øget fælles forståelse til gavn for fremtidig
politikudvikling, bl.a. ift. løbende udvikling af
bæredygtighedskriterier. Hvidbogen skal
tage udgangspunkt i eksisterende viden og
regulering, og udarbejdes i dialog med nordiske og andre europæiske lande.”
Anbefaling 15: Råvaregrundlag
”Understøtte at råvaregrundlaget for fremtidens bæredygtige polymerer til tekstilsektoren skal komme fra 1) genanvendelse af
fossilt baserede og biobaserede tekstiler,
som f.eks. udsorteret tekstilaffald, 2) lokale
fiberafgrøder med positiv miljø- og klimaprofil, samt rest- og sidestrømme fra f.eks. industri-, land- og skovbrug, 3) rest- og sidestrømme fra industri, land- og skovbrug,
samt 4) øvrige bæredygtige polymerer, der
opstår ved f.eks. produktion af brændstof til
tung transport.”
Vi ser ind i en fremtid, hvor råvaregrundlaget for
vores produkter vil ændre sig. Kul og olie har siden den industrielle revolution været grundlag for
produkter, der er en fast del af danskernes hverdag. Det er f.eks. plastik, tekstiler, maling, lim,
benzin, kemikalier, legetøj, køkkenudstyr, byggematerialer og biler. Kul og olie har dog en stor effekt på vores klima, og brugen af disse materialer
skal derfor udfases, og alternative råvarer skal
findes.
Set fra et klimamæssigt synspunkt opstår problemet med at anvende olie som råvare til produktion af f.eks. plastikemballage først, når emballagen bliver til affald og afbrændes. Det er ved forbrænding, at plastikkets indhold af kulstof frigives
til atmosfæren, hvor det ophobes og er med til at
påvirke klimaet.
For at reducere ophobningen af kulstof i atmosfæren mest muligt skal afbrænding begrænses,
og råvaregrundlaget for f.eks. plastikemballage
og tekstil skal komme fra fornybart kulstof. Der er
tre kilder til fornybart kulstof: 1) genanvendelse
og cirkulær økonomi, 2) bæredygtig biomasse og

3) fangst af kulstof fra atmosfæren ved elektrolyse. Bæredygtig biomasse har den ekstra klimavenlige dimension, at den ved hjælp af fotosyntese reducerer mængden af CO2 i atmosfæren.

Kilde: Nova-paper #10

For hver af de tre kilder til fornybart kulstof er der
brug for indsatser. Regeringen har i december
2019 indgået en bred aftale om en klimalov, der
bl.a. betyder, at der skal vedtages handlingsplaner, og at Klimarådet skal monitorere udviklingen
frem mod målet om 70 pct. reduktion i 2030. Regeringens ambitiøse politik på klimaområdet vidner om, at udviklingen frem mod en bæredygtig
og cirkulær kulstoføkonomi er i gang.
Med klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi igangsættes indsatser, der skal
reducere forbrændingen samt styrke genbrug og
genanvendelse af bl.a. kulstofholdige affaldsfraktioner. Der er særligt fokus på at få plastikaffald,
men også f.eks. tekstilaffald ud af affaldsforbrændingen. Men det er nødvendigt at se på den
samlede bæredygtighed i et holistisk perspektiv.
Det betyder, at vi ikke kun skal tænke på klimaet,
men også formå at værne om og styrke vores
natur og biodiversitet, samtidig med at vi får bæredygtig biomasse til den grønne omstilling. Det
gælder for alle sektorer, der anvender biologisk
materiale, herunder også ved brugen af biomasse til el og varme.
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Med reformen af EU's fælles landbrugspolitik
lægger Danmark i de nuværende EU-forhandlinger vægt på, at den fælles landbrugspolitik aktivt
skal bruges til at understøtte en grøn omstilling i
alle medlemsstater. I forbindelse med udmøntning af reformen vil Danmark beslutte, hvordan
den kan bruges til at skabe bedre muligheder for
en bæredygtig produktion.
Det er muligt at producere mere biomasse og
samtidig reducere miljø- og klimabelastningen
ved at producere på andre måder og især ved at
dyrke og høste andre biomasser. Bioøkonomien
kan derved bidrage positivt til en bæredygtig
fremtid. Klimapartnerskabet for affald, vand og
cirkulær økonomi fremhæver bl.a. skiftet til nye
materialer, f.eks. biobaserede, samt øget og
bedre genanvendelse af affald som indsatsområder med et stort CO2-reduktionspotentiale.
Det er vigtigt, at rammevilkårene for anvendelse
af biomasse favoriserer anvendelser, der giver
samfundsøkonomisk bedst mening. Det skal
sikre, at vi anvender biomassen i de dele af vores samfund, hvor den skaber mest samfundsøkonomisk værdi, og hvor de alternative muligheder for grøn omstilling er begrænsede. Dette bliver der også sat fokus på i flere af klimapartnerskaberne, hvor bl.a. klimapartnerskabet for life
science og biotek foreslår, at der fastsættes bæredygtighedskrav til brugen af biomasse i transport- og energisektoren og til industriel anvendelse, som f.eks. substitution af plastik.
Når fremtidens bæredygtige forbrug af biomasse
overvejes, skal der tages hensyn til de store investeringer, der allerede er foretaget i omlægning
af fossile brændsler til biomasse samt varme- og
elforsyningssikkerheden.
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Som en del af klimahandlingsplanen indføres
bl.a. ambitiøse bæredygtighedskriterier for anvendelse af træbiomasse til el- og varmeproduktion.
Initiativer:
• Der stilles lovkrav om bæredygtighed af træbiomasse til energi samt krav til dokumentation
og verifikation, der skal understøtte, at brugen
af træbiomasse til el og varme er så bæredygtig som muligt under hensyntagen til forsyningssikkerheden.
• Bæredygtighedskriterierne følges op af en analyse i 2023, der overordnet skal vurdere bæredygtigheden af energisektorens forbrug af biomasse.
• Reformen af den europæiske landbrugspolitik
kan skabe rammer for øget bæredygtig produktion.
• Kommunerne skal fremover sikre, at minimum
60 pct. at det indsamlede plastikaffald reelt
genanvendes som input i et nyt produkt, stof
eller materiale.

4. Forskning og
udvikling
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Anbefaling 3: Danmark som grøn testnation
”Der iværksættes strategiske forsknings- og
innovationsinitiativer herunder etablering og
demonstration af nye industrielle processer
og forretningsmodeller, der demonstrerer
state-of-the-art cirkulær opgradering, bioraffinering, genanvendelse og carbon capture
teknologier. Dette skal ske med inddragelse
af interessenter, inklusiv små, mellemstore
og store danske virksomheder inden for områder, hvor der både er dokumenteret behov, og hvor Danmark har de bedste muligheder for vidensbaseret innovation.”
Anbefaling 4: Nordisk samarbejde
”Der skal fokuseres på områder og værdikæder, hvor de nordiske lande har særlige
kompetencer og potentialer for at komplementere hinanden. Det nordiske samarbejde inden for bioøkonomi styrkes for at
udnytte de muligheder. Det skal ske i regi af
Nordisk Minister råd i de kommende år.”
Anbefaling 5: Kompetenceløft
”Færdigheder og kompetencer inden for bioøkonomiens nye værdikæder skal styrkes,
gennem tilpasning af uddannelser, efteruddannelse m.m. Dette bør ske gennem tæt
dialog med vidensinstitutioner, erhvervslivet
og organisationerne og samarbejder med interessenter uden for Danmark.”
Anbefaling 17: Bæredygtige polymerer
med særlige egenskaber
”Der skal være øget national koordinering af
forskning og udvikling inden for miljø- og
sundhedsvenlige produkter med høj holdbarhed og særlige funktionelle egenskaber
som f.eks. epoxy, termoplast, lim og bindere, herunder ift. ældningsstudier og reparerbarhed.”
Danmark spiller en vigtig rolle i det internationale
landskab i forhold til udvikling og demonstration
af bæredygtige løsninger. Mange lande kigger
mod Danmark, når komplicerede samfundsudfordringer skal løses. Det gælder allerede i høj grad
i forhold til forsyningssektoren, vedvarende
energi og husdyrproduktion. Også i forhold til bioøkonomiske løsninger skal Danmark kunne fremvise løsninger. Det er godt for virksomhedernes
ordrebøger, og det giver os noget at leve af i
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fremtiden. Klimapartnerskabet for life science og
biotek påpeger, at biotekvirksomhederne spiller
en helt central rolle, når der skal udvikles løsninger inden for produktion, genanvendelse og nedbrydelse af bæredygtige polymerer. Samtidig anbefaler klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren, at der afsættes midler til etablering af partnerskaber, der skal udvikle teknologier
og forretningsmodeller for udnyttelse af biomasse til fødevarer og materialer, herunder polymerer.
Forskning, innovation, udvikling og demonstration spiller en afgørende rolle for at realisere en
ambitiøs grøn omstilling. Derfor har regeringen i
2020 prioriteret 1,5 mia. til grøn forskning. I de
kommende år vil regeringen løbende se på, hvor
der er de største forskningsbehov og -potentialer
for, at indsatsen så effektivt som muligt understøtter grøn omstilling.
Det danske støttelandskab for demonstrationssamt forsknings- og innovationsprojekter inkluderer de offentlige støtteordninger i GUDP, EUDP,
MUDP samt Innovationsfonden. Ordningerne tilbyder allerede i dag gode muligheder for at etablere og demonstrere mekaniske, biologiske, kemiske og termiske processer, der skaber grøn
omstilling af transport-, byggeri-, energi- og fødevaresektoren.
Markedsføringskonsortierne Food Nation og
State of Green spiller en central rolle i at øge
kendskabet til de danske grønne styrkepositioner
og bæredygtige løsninger uden for Danmarks
grænser. På veletablerede markedsføringsplatforme bringes de danske løsninger i spil med
henblik på at etablere relationer mellem danske
aktører og internationale aftagere, så den danske
eksport af grønne løsninger kan styrkes.
Danmark har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2020 og arbejder for, at Norden fortsat
skal have et stærkt fokus på bioøkonomi. Dette
sker bl.a. i forbindelse med udmøntningen af
Nordisk Ministerråds Vores Vision 2030, der gennem tværgående handlingsplaner skal skabe
mere synergi mellem miljø, klima, hav, jord og
skov.
Den grønne omstilling og bioøkonomiområdet
kommer i fremtiden til at stille nye krav til færdigheder og kompetencer. De videregående uddannelsesinstitutioner har generelt fokus på, hvordan

grøn omstilling kan integreres i de forskellige uddannelser. Det er i høj grad de videregående uddannelsesinstitutioner selv, der i dialog med aftagere tilrettelægger uddannelserne og det faglige
indhold, og der er forskel på, hvordan og i hvilket
omfang grøn omstilling og bæredygtighed adresseres. Uddannelses- og Forskningsministeriet er
i løbende dialog med institutionerne om, hvordan
de kan bidrage til grøn omstilling gennem både
forskning, innovation og uddannelse.

Initiativer:
• Regeringen har i 2020 afsat en ekstra ”grøn
milliard” til forskning og udvikling inden for grøn
omstilling, som bl.a. udmøntes via MUDP,
GUDP, EUDP og Innovationsfonden. Udmøntningen af midlerne kan bl.a. anvendes til at
fremme bioøkonomiske potentialer, herunder
bl.a. test, udvikling, etablering og demonstration af teknisk løsninger inden for bioraffinering.
• Der udarbejdes en grøn forskningsstrategi i efteråret 2020 med henblik på, at den samlede
forsknings- og innovationsindsats understøtter
grøn omstilling bedst muligt.

• Gennem målrettede aktiviteter, som white papers/casesamling, delegationsbesøg, digitale
kampagner mv. vil markedsføringskonsortierne
State of Green og Food Nation bidrage til
kendskabet til bioøkonomiske løsninger med
henblik på at styrke Danmarks grønne eksport
og position som grønt foregangsland.
• Der arbejdes for, at danske virksomheder og
vidensinstitutioner udnytter rammerne inden for
Horizon Europe, herunder det kommende partnerskab / PPP på bioøkonomiområdet.
• Der arbejdes for, at der etableres en række forskernetværk på bioøkonomiområdet. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil derudover
sondere mulighederne for et større nordisk bioøkonomi-initiativ i regi af NordForsk.
• Uddannelses- og Forskningsministeriet vil
igennem sin rådgivningsaktivitet rådgive om de
muligheder, der findes i MSCA- programmet
for forskermobilitet i Horizon 2020 og det kommende Horizon Europe-program, hvor der kan
ansøges om midler til kompetenceudvikling af
forskere og videnskabeligt personale. Der er i
programmet lagt særlig vægt på internationalisering, det interdisciplinære og det intersektorielle samarbejde for, at forskningskompetencerne kan finde anvendelse i både forskningsmiljøer og industri. Virkemidlerne kan anvendes i forbindelse med den grønne omstilling,
herunder bioøkonomiområdet.
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5. Produkter og
markeder
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Anbefaling 2: Bedre rammevilkår
”Gennem internationalt samarbejde skal der
bruges hård og blød regulering til at styrke
den grønne omstilling væk fra brugen af fossile ressourcer og skabes reelle alternativer
for erhvervslivet. De bæredygtige alternativers konkurrenceevne skal styrkes på baggrund af værdien af de positive samfundsøkonomiske effekter. Det kan f.eks. ske ved
omlægning af afgifter, incitamenter til valg af
råvare, standarder, mærkningsordninger og
offentlige grønne indkøb.”
Anbefaling 9: Nye markeder
”Danmark skal deltage aktivt i udformningen
af standarder, direktiver, retningslinjer m.m.,
der har betydning for markederne for bæredygtige polymerer. Derudover bør der gøres
brug af offentlige grønne indkøb og skabes
bedre adgang til finansiering.”
Anbefaling 10: Bionedbrydelighed
”Der udarbejdes en dynamisk positivliste
over produkter, der skal være bionedbrydelige i det miljø, hvor de ender. På positivlisten beskrives produkter, der ikke indsamles og genanvendes, men ender i naturen
som konsekvens af deres anvendelse. Det
skal kommunikeres, så det ikke kan misforstås som en opfordring til at smide bionedbrydelige produkter i naturen.”
Anbefaling 11: Fælles forståelse
”Der udarbejdes retningslinjer og vejledninger til virksomheder, myndigheder og borgere om anerkendte standarder og fakta,
som bl.a. kan fremme design til genanvendelse og efterspørgsel efter emballage med
så lille miljø- og klimaaftryk som muligt. Der
er brug for øget fælles forståelse af begreber som f.eks. biobaserede polymer, bionedbrydelighed, massebalance, komposterbarhed og genanvendelse.”
Anbefaling 13: Specialprodukter
”Der skal skabes bedre rammer for udvikling, test og demonstration af biobaserede
additiver og specialprodukter med en bedre
klima-, miljø-, arbejdsmiljø- og sundhedsmæssig profil. Dette kan f.eks. være inden
for lim i emballage og fødevarekontaktmateriale.”

Den grønne omstilling inden for byggeri, transport, fødevarer og tekstiler betyder, at danskerne
skal være åbne overfor nye produkter og løsninger.
Der må ikke herske forvirring hos virksomheder
og borgere om, hvad ”der er det rigtige at gøre”
for at medvirke til en bæredygtig grøn omstilling
af vores samfund. Derfor er der brug for tydelig
kommunikation og klare retningslinjer på området. Dette bliver påpeget af flere klimapartnerskaber, og bl.a. klimapartnerskabet for affald,
vand og cirkulær økonomi anbefaler, at information og rådgivning om biomaterialer til virksomheder og forbrugere bør opprioriteres. Samtidig
fremhæver klimapartnerskabet for life science og
biotek, at bæredygtige polymerer bør efterspørges af markedet via standarder og offentlige
grønne indkøb. Danmark er allerede aktiv i udformning af f.eks. kriterier og principper for miljømærkerne Blomsten og Svanen, og deltager aktivt i udformningen og revisionen af diverse standarder og direktiver.
Behovet for tydelig kommunikation ses, bl.a. når
det kommer til spørgsmålet om bionedbrydelighed, som ofte vil være kilde til forvirring. Hvornår
er det f.eks. godt for miljø og klima, at et produkt
er bionedbrydeligt, og under hvilke forhold sker
nedbrydningsprocessen. For at skabe så få misforståelser som muligt, skal kommunikationen
være entydig.
Det bør bestræbes, at så mange produkter som
muligt kan genbruges og genanvendes når de
bliver til affald. I de tilfælde, hvor genbrug og
genanvendelse ikke er muligt, og hvor bionedbrydelighed giver en klar og tydelig miljø- og klimafordel, skal produkter være bionedbrydelige.
Det gælder f.eks. produkter, som overdækningsfilm i landbruget, produkter til opstamning af
træer, haglskåle og visse fiskeredskaber, som
alle med stor sandsynlighed efterlades i naturen
efter brug. For disse produkter er det vigtigt, at
de således kan nedbrydes helt, der hvor de efterlades.
Rådgivning og vejledning af virksomheder og forbrugere om bæredygtige valg af materialer som
f.eks. plastik er en oplagt myndighedsopgave.
Det er et område i rivende udvikling, og der er
langt fra tilstrækkelig viden til at kunne svare klart
på alle spørgsmål. Afgifter og tilskud bør i højere
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grad understøtte cirkulær økonomi, miljøhensyn
og genanvendelsesmål. Det betyder, at eksempelvis mad- og have-park affald skal genanvendes og ikke brændes af. Det kan f.eks. være ved
at differentiere affaldsafgifterne, så der betales
en lavere eller ingen afgift for biomasseaffald,
f.eks. kartoffelskræller, og en højere afgift for fossilt affald, såsom plastik. Derved vil afgifterne
følge logikken i eksempelvis energibeskatningssystemet, hvor biomasse er afgiftsfritaget
Initiativer:
• Regeringen er sammen med Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at etablere Danmarks
Grønne Fremtidsfond, der med en samlet kapacitet på 25 mia. kr. blandt andet skal hjælpe
grønne virksomheder med risikovillig kapital og
hjælp til at nå eksportmarkeder.
• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i deres strategi Erhvervsfremme i Danmark 20202023 peget på fødevarer og bioressourcer som
et område, hvor der skal være en klynge fra
2021 og frem. Klyngen skal understøtte innovation og samarbejde på tværs af værdikæder
på området og mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Desuden har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 2020 afsat midler til
at følge op på klimapartnerskabernes anbefalinger om grøn omstilling i SMV’er gennem
styrkede værdikæder, netværk og symbioser.
• Fælles europæiske krav til design for genanvendelse. Dette vil indebære udarbejdelse af
standarder og retningslinjer.
• Øget fokus på at fremme udvikling af cirkulære
teknologiske løsninger inden for lim og bindere,
som kan forbedre genanvendelsesmuligheder
samt sikre en bedre miljø- og sundhedsmæssig profil, eksempelvis indenfor MUDP og Innovationsfonden.
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• En analyse af, hvordan affaldsafgifterne kan bidrage til at understøtte yderligere CO2-reduktioner i affaldssektoren og omstillingen til cirkulær økonomi, herunder mindre affald og mere
genanvendelse af især plast.
• Der er oprettet et ”Forum for emballageplastik”
i regi af Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen. Det skal arbejde for fælles anbefalinger
om design af emballage med henblik på blandt
andet at reducere antallet af plastikemballagetyper til 3-5 typer samt fremme anvendelsen af
emballage, der nemt kan skilles ad og genanvendes. Desuden skal det oprettede forum understøtte Miljø- og Fødevareministeriets arbejde for implementering af producentansvar
for emballage og engangsplastikemballage
med fokus på at minimere plastforbrug og
fremme af genbrugsløsninger.
• Danmark er med i den europæiske plastikpagt,
der ligeledes har fokus på genbrug og genanvendelse af plastik med fokus på emballage.
• Sikring af oplysning og information om bæredygtige valg som f.eks. designguides og kriterier for produkter, der skal være bionedbrydelige i de omgivelser, hvor de anvendes, og som
følge af produktets funktion efterlades. Kriterierne vil blive eksemplificeret med en ikke-udtømmende liste.
• Forbud mod ikke-nedbrydelige haglskåle.
Dette vil antageligt medføre standarder for
nedbrydelighed af haglskåle. Dette vil dog ikke
nødvendigvis øge genanvendelsesgraden, da
skålene som udgangspunkt efterlades i naturen (Plasthandlingsplan, Initiativ 12).

6. Genanvendelse
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Anbefaling 8: Genanvendelse
”Vores genanvendelsessystemer skal transformeres for at sikre samfundsøkonomisk
optimal anvendelse af vores ressourcer,
herunder beskyttelse af miljø og klima. Det
sker ved gennem regulering og andre initiativer at transformere det samlede system;
fra produkt- og materialedesign over indsamling, organisering, infrastruktur og til
genanvendelsesprocesserne. Genanvendelsen kan ske ved mekaniske, kemiske, biologiske og termiske processer.”
Anbefaling 12: Lavest muligt miljø- og
klimafodaftryk
”Der er behov for analyser af, hvordan miljøog klimafodaftryk af emballage kan mindskes markant, herunder afdækning af hvordan kemisk, biologisk og termisk genanvendelse og genbrug kan supplere mekanisk
genanvendelse, så det fulde genanvendelsespotentiale opnås, uden at gå på kompromis med funktionaliteten af emballagen.”
Anbefaling 14: Teknologi og forretningsmodeller
”Understøtte design, mode- og tekstilbranchens ambition og målsætning om markant
reduktion af den negative påvirkning af miljø
og klima på globalt niveau. Dette kan ske
ved at udvikle nye genanvendelsesteknologier ved hjælp af f.eks. fysiske, kemiske og
biologiske processer, som basis for dansk
og nordisk produktion af nye tekstiler.”
Anbefaling 16: Øget tekstilindsamling
”Tidlig indfasning af EU’s direktiv om særskilt indsamling af tekstiler. Det kan opnås
ved, at regeringen støtter op om organiseringen af et bredt funderet indsamlingssystem for tekstilaffald, der gavner miljø og
klima.”
Anbefaling 18: Styrk genanvendelsespotentialet
”Der kan være store erhvervs- og eksportpotentialer i at udvikle additiver, lim, bindere
og overfladebehandlinger, der fremmer det
samlede genanvendelsespotentiale ved produkter som møbler og byggematerialer. Derfor gennemføres analyser af bl.a. lim og bin-
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deres betydning for styrkelse af genanvendelsespotentialet, herunder med fokus på
de miljø- og klimamæssige effekter.”
Når genbrug ikke er muligt, skal produkterne
kunne genanvendes og øget genanvendelse er
et centralt element i den bæredygtige bioøkonomi. Det gælder inden for alle produktgrupper,
herunder emballage, tekstil og produkter med
lang levetid. Dette er i tråd med vores tilgang til,
at vi skal væk fra brug-og-smid-væk tankegangen. Genanvendelse er også et område, som klimapartnerskaberne har haft stor opmærksomhed
på, da bedre sortering og øget genanvendelse af
affald er centralt for den grønne omstilling og den
cirkulære økonomi. Særligt klimapartnerskabet
for affald, vand og cirkulær økonomi har beskæftiget sig med denne dagsorden og har bl.a. fremhævet, at omstillingen til en cirkulær økonomi
kræver et samfundsøkonomisk paradigmeskifte.
Øget genanvendelse stiller krav til virksomheder,
myndigheder og forbrugere om ændret praksis,
organisering, økonomi og adfærd. Øget genanvendelse kan opnås ved at kombinere flere forskellige tiltag, hvilket indebærer et kig på både
mekaniske, biologiske, kemiske og termiske processer. Gentænkning af produktdesign er også
nødvendig, og der er brug for at se på organisering af værdikæden og placering af ansvaret for
genanvendelse.
Senest d. 1. januar 2025 indføres der udvidet
producentansvar på emballage, der betyder, at
producenterne bliver ansvarlige for deres produkters emballage, når det bliver til affald. Det forventes, at dette vil være et effektivt middel til at
begrænse emballageforbruget og øge genbrug
og genanvendelse af emballage.
For at styrke indsamling og genanvendelsen af
tekstiler er det med klimahandlingsplanen for
grøn affaldssektor og cirkulær økonomi besluttet,
at tekstilaffald skal indsamles husstandsnært fra
2022, og at frivillige velgørende organisationer
får let adgang til tekstiler, der kan genbruges.

Ny europæisk handlingsplan for cirkulær
økonomi
EU-Kommissionen har i marts 2020 lanceret
en ny ambitiøs handlingsplan for cirkulær
økonomi med ambition om en cirkulær økonomi i EU i 2050, hvor den økonomiske
vækst ledsages af et fald i ressourceforbruget – altså en absolut afkobling. Forslaget
indeholder blandt andet mere regulering af
forbrug og bæredygtig produktpolitik,
fremme af forebyggelse og genanvendelse
af affald, begrænse eksport af affald ud af
EU og fokus på opbygning af cirkulær økonomi i sektorer med stort potentiale, herunder biomasse, plastik, tekstiler og byggematerialer. I Klimaplan for en grøn affaldssektor
og cirkulær økonomi fremgår det, at Danmark skal have kvantitative reduktionsmål,
når disse fastsættes i EU, og at Danmark
skal arbejde for, at affald ikke skal eksporteres ud af EU.
I forbindelse med genanvendelse af en række
materialer, f.eks. plast og plastholdige produkter,
kan opstå en række affaldstyper, der ikke er genanvendelige, og som ikke bør forbrændes, men
som indeholder ressourcer, der kan udnyttes via
termiske teknologier. På den måde kan f.eks.
svært genanvendelige plastpolymerer eller polymerer forurenet med biologiske materialer anvendes i produktionen af nye højkvalitetspolymerer
og/eller brændstoffer til tung transport.
Initiativer:
Aftalen om en klimaplan for en grøn affaldssektor
og cirkulær økonomi indeholder en række initiativer, der skal introducere et paradigmeskifte i affaldssektoren ved at sikre mere og strømlinet affaldssortering samt ændre rammevilkårene for
sektoren, så de understøtter mindre affald og
mere genanvendelse, herunder bl.a. at:
• Indsamlingen af danskernes affald strømlines
og øges ved at indføre krav til kommunerne om
ens indsamling af 10 forskellige slags affald:
mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald.

virksomheder sorterer husholdningslignende
affald efter samme sorteringskriterier som husholdningerne og efterlever de til enhver tid
gældende miljøkrav.
• Affaldssortering i det offentlige rum skal fremmes – især de steder, hvor der er flest mennesker og mest affald. Der indføres en ordning
for indsamling af plastikaffald i det offentlige
rum.
• Der fastsættes et krav i affaldsbekendtgørelsen om, at kommunerne senest 1. januar 2022
som minimum skal stille krav om 60 pct. reel
genanvendelse af det indsamlede plastikaffald,
når affaldet udbydes til behandling. Kommunerne skal sikre høj reel genanvendelse af
samtlige genanvendelige affaldstyper.
• Der fastsættes mål om 50 pct. reduktion af
visse take-away-emballager af plastik i 2026.
• Der sættes et todelt udsorteringsmål for plast,
der sendes til forbrænding fra henholdsvis
landbrugs- og byggesektoren. Landbrugssektoren skal udsortere 50 pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 80 pct. i 2030. Bygge- og
anlægssektoren skal udsortere 25 pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 75 pct. i 2030.
• Den nationale implementering af det udvidede
producentansvar for emballage udføres på en
sådan måde, at der i 2021 træffes beslutning
om organiseringsmodellen samt fastlæggelse
af de modulerede gebyrer, der skal give producenterne økonomisk incitament til at designe
emballager til genanvendelse, hvilket bl.a. kan
afhænge af, hvor mange typer af plastik en
emballage er sammensat af. Det vil desuden
indgå i analyserne af fastlæggelse af de modulerede gebyrer, at de i størst muligt omfang
harmoniseres på tværs af EU-landene, og om
de kan anvendes til at fremme højere grad af
genanvendt plastik i nye produkter.

• Indsamlingen af offentlige og private virksomheders affald strømlines og øges ved at indføre
en omkostningseffektiv meldeordning for virksomheders affaldsordninger samt krav om, at

Miljø- og Fødevareministeriet / Bæredygtige byggeklodser 21

• Affaldsstrømmene fra husholdningerne – på
samme måde som for virksomhederne – skal
samles og organiseres mere ensartet, og rammevilkårene for affaldssektoren skal være indrettet, så der fremadrettet investeres i genanvendelsesanlæg frem for forbrænding.
• Der laves en ny model for affaldstilsyn, så forbrænding af genanvendeligt affald undgås.
• Der skal foretages en kontrolleret nedlukning af
forbrændingskapaciteten i Danmark ved, at kapaciteten tilpasses de danske affaldsmængder.
• Det gøres muligt for danskerne at aflevere
mere affald direkte til virksomheder, som kan
bruge det i deres produktion af nye produkter
eller forberede det til genbrug eller genanvendelse.
• Der indføres i 2023 krav om standardiserede
nedrivningsplaner og kompetencekrav til selektiv nedrivning af byggerier, så værdifulde materialer i højere grad end i dag, genbruges og
genanvendes, før de nyttiggøres som f.eks.
fyld under veje eller i støjvolde.
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• For yderligere at reducere affaldsmængderne
og dermed knække affaldskurven, skal Danmark arbejde for EU-Kommissionens forventede forslag til kvantitative affaldsreduktionsmål, som bl.a. forventes at skulle måles på
mængden af madspild og mængden af genbrug. Aftaleparterne forelægges årligt danske
afrapporteringer af affaldsmængder til EU, og
der gives en årlig status på initiativerne i den
nationale affaldsplan.
• Det afklares, hvordan den økonomiske regulering af sektoren kan indrettes, så spildevandsselskaberne på en effektiv måde får styrket
økonomisk incitament til at genanvende fosforen i slam og spildevand.
• Der igangsættes et arbejde for at se på mulighederne for at øge andelen af genanvendt plastik i nye produkter.
• Danmark arbejder aktivt for, at EU skal stoppe
med at eksportere affald ud af EU, og støtter
en ambitiøs revision af EU’s affaldstransportforordning.
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