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Udvalget for et Holdbart Nordens betænkning over 

Genanvendelsesstrategi (Rek. 3/2020) 

Forslag 

Udvalget for et Holdbart Norden foreslår, at 

Nordisk Råd tager meddelelsen om Genanvendelsesstrategi til efterretning og 

afventer politisk dialog hvad angår Rek. 3/2020 

Baggrund 

Rekommandationen har følgende formulering: 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

at affaldseksport kun må foregå til virksomheder, der kan dokumentere gen-

anvendelse eller miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse af affaldet  

at Nordisk Ministerråd udarbejder et forslag til en samlet fælles genanven-

delsesstrategi for alle affaldstyper  

at Nordisk Ministerråd udarbejder en nordisk støtteordning for forskning og 

udvikling i nye genanvendelsesmetoder og ’zero waste’ løsninger 

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Nordisk Ministerråd deler Nordisk Råds bekymring for øget materialeforbrug og af-

fald. I linje med dette arbejder Nordisk Ministerråd med affaldshåndtering og– i end-

nu højere grad – med cirkulær økonomi og materialegenanvendelse. 

 

Angående den første at-sats:  

Grænseoverskridende transport af affald reguleres af en EF-forordning (1013/2006), 

der er baseret på Baselkonventionen og OECD-aftalen om affaldstransport. EU-

forordningen gælder direkte i alle medlemslande og EØS-landene. Ifølge forordnin-

gen om overførsel af affald må der kun ske grænseoverskridende overførsel af affald, 

hvis affaldet bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt. De nordiske regeringer un-

derstreger hermed, at forordningen allerede sikrer en miljømæssigt forsvarlig be-

handling af transporteret affald og ser ydermere positivt på det pågående gennem-

gang af transportforordningen, der giver muligheder for at modernisere og effektivi-
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sere regelværket.  

 

Angående den anden at-sats: Nordisk Ministerråd planlægger en ambitiøs indsats på 

genanvendelsesområdet i de kommende år. Som en del af arbejdet med Vores Vision 

2030 og den implementerende Handlingsplan, planlægges der væsentlige indsatser 

fx indenfor: 

• Producentejerskabsordninger (MR-MK) 

• Cirkulære forretningsmodeller (MR-VÆKST) 

• Genanvendelse af tekstiler (MR-MK) 

• Cirkulær økonomi og livscyklusvurdering af byggematerialer (MR-VÆKST og 

MR-MK i samarbejde, Finsk formandskab) 

• Plast (MR-MK) 

 

Nordisk Ministerråd har dermed valgt at prioritere udvikling af specifikke typer af vir-

kemidler/metoder og at fokusere på udvalgte materialer fremfor udvikling af en bred 

nordisk genanvendelsesstrategi. Ministerrådet vurderer, at denne mere afgrænset 

tilgang giver mest effektiv udnyttelse af de nordiske midler. Samtidig vil der være fo-

kus på de områder, hvor det nordiske samarbejde forventes at give mest nordisk nyt-

te og hvor der især er behov for gensidig inspiration og fælles løsninger. Indsatsen 

indenfor producentejerskabsordninger og cirkulære forretningsmodeller kan også få 

effekt udover de specifikt prioriterede materialer.  

 

Angående den tredje at-sats: Behovet for forskning og udvikling i nye genanvendel-

sesmetoder og løsninger er stort. De nordiske lande har hver især støtteordninger 

med relevans for genanvendelsesløsninger. De nationale støtteordninger komplette-

res af nordiske finansieringsprogrammer, der modtager eller har modtaget ansøg-

ninger relateret til den grønne omstilling, herunder også genanvendelse og cirkulær 

økonomi. I regi af Nordisk Ministerråd har Nordic Innovation et pågående program 

indenfor cirkulær økonomi. Programmet fokuserer på kompetenceudvikling for cir-

kulære forretningsmodeller og nye løsninger indenfor cirkulær økono-

mi/genanvendelsesområdet for nordiske virksomheder. Programmet bidrager også 

til opbygning af cirkulære økosystemer i Norden.  

 

På baggrund af det arbejde, som allerede gennemføres af Nordisk Ministerråd indenfor 

cirkulær økonomi og genanvendelse af materialer, anser Ministerrådet således rekom-

mandationen for delvis opfyldt. 

 

Udvalgets synspunkter 

Udvalget noterer svaret fra Nordisk Ministerråd. Udvalget ønsker at påpege, at på 

trods af eksisterende EU-lovgivning findes der forsat talrige eksempler på uhen-

sigtsmæssig håndtering af affalds- og genbrugsstrømme til lande uden for EU. Sær-

ligt finder udvalget det problematisk, at udtjent elektronik fra EU videresælges som 

genbrug til lande som Ghana, hvor produkterne efter endt brug hober sig på losse-

pladser med omfattende miljø- og sundhedsrisici til følge. Udvalget understreger vig-

tigheden af, at EU-lovgivningen og kontrollen med lovgivningen sikrer, at affaldsek-

sport kun foregår til virksomheder, der kan dokumentere genanvendelse eller miljø-
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mæssigt forsvarlig bortskaffelse af affaldet. Udvalget finder, at de nordiske lande 

med fordel kan gå sammen om at sikre at den nuværende EU-forordning revideres 

under hensyntagen til dette.  

 

Udvalget finder det værdifuldt at så mange initiativer omhandlende cirkulær økono-

mi og genanvendelse er iværksat de seneste år, og at Nordisk Ministerråd, som en del 

af arbejdet med Vores Vision 2030 planlægger en ambitiøs indsats på genanvendel-

sesområdet. 

 

Udvalget noterer med stor interesse, programmet under Nordic innovation indenfor 

cirkulær økonomi som bl.a. fokuserer på kompetenceudviklingen inden for cirkulære 

forretningsmodeller og nye løsninger indenfor genanvendelsesområdet interessant, 

og ser gerne at udvalget holdes orienteret om resultaterne af dette arbejde. 

 

Udvalget tager meddelelsen til efterretning og afventer politisk dialog. 

 

 

Norden, den 28. juni 2021 

Anders Kronborg (S) 

Anna Vikström (S) 

Ingalill Olsen (A) 

Ketil Kjenseth (V) 

Kolbeinn Óttarsson Proppé (VG) 

Magnus Ek (C) 

Simon Holmström (HI) 

Sofia Geisler (NGV) 

Staffan Eklöf (SD) 

Saara-Sofia Sirén (saml) 

 


