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Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på 
et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre-
og plantelivet.

Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særligt
1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt 
vibrations- og støjulemper,
2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljøet og for 
mennesker,
3) at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer,
4) at fremme anvendelse af renere teknologi og
5) at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med 
affaldshåndtering.

MBL § 1

https://www.kl.dk/media/7955/inspirationskatalog-den-cirkulaere-kommune-kl-april-2017.pdf
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DK2020 klimahandlingsplaner
Klimaplanen skal:
› Indeholde forslag til konkrete indsatsområder, der baner vejen for 

nettonul-udledning inden udgangen af 2050

› Anskueliggøre hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig 
klimaforandringer og hvilke områder, der kan prioriteres først

› Opridse de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster af 
klimaplanen

› Give en beskrivelse af kommunens ressourcer og de 
samarbejdspartnere, der skal inddrages for at nå kommunens 
klimamål
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Klimaplan – Grønt erhvervsliv

”I 2021 vil vi mødes med de virksomheder, som er med til at drive og er 
innovative inden for den grønne omstilling. Lige præcis de virksomheder 
kan inspirere kommunen og andre virksomheder til at omstille drift og 
produktion til en klimavenlig fremtid. Det er vigtigt, at vi lærer af 
hinanden.”

”Også de virksomheder, som udleder allermest, vil kommunen tage 
initiativ til at mødes med. Hvad de virksomheder gør, har en stor effekt på 
kommunens samlede klimaaftryk, og derfor skal vi i fællesskab finde ud 
af, hvad der skal til, for at de kan blive CO2 neutrale.”

”Klimaudvalget står i spidsen for formulering af en aktiv 
partnerskabsstrategi for at understøtte et frugtbart samarbejde med 
erhvervslivet”



Særlig udfordring med SMV’erne



Eksempler på typer af samarbejder
• Strategisk samarbejde gennem erhvervsnetværk

• Offentlig-privat innovationssamarbejde

• Offentlig-privat partnerskab om energi og cirkulær økonomi

• Forpligtende aftaler om CO2-reduktion

• Opkvalificering og rekruttering af grøn arbejdskraft

• Og mange flere
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Erhvervsudvikling og myndighedsdialog 
De fleste kommuner arbejder i dag strategisk med en erhvervsstrategi, der skal servicere de 
lokale virksomheder samt skabe vækst og sikre arbejdspladser. 

Kommunen kan her udnytte sin rolle som tilsynsmyndighed og sit lokale kendskab til 
erhvervslivet til at understøtte specielt de små og mellemstore virksomheders udvikling og 
innovation. 

Her er cirkulær økonomi en central platform for innovation, hvor forretningsudvikling og 
vækst sker ikke på trods, men på grund af en miljørigtig ressourcehåndtering. 

Ved at omstille til en cirkulær forretningsmodel kan virksomhederne spare penge på råstoffer, 
skabe lokale arbejdspladser, styrke deres eksport og bruge bæredygtighed som 
konkurrenceparameter.
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Hvad vi gerne opnå med indsatsen?
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En fællesnordisk vejledning til udvikling af 
”den cirkulære Kommune” i Norden.

https://www.norden.org/da/publication/cirkulaer-guide
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Cirkulær guide 2

· En overordnet vision for 
cirkulær økonomi i 

kommunen og tydeligt 
lederskab fra kommunens 
politiske og administrative 

top. 

· En strategi for cirkulær 
økonomi i kommunen og en 
klar plan for det pågældende 

projekt. 

· Rigtige kvalifikationer hos 
medarbejderne til indsatsen 
og tydeligt engagement og 
ejerskabsfølelse hos både 

medarbejdere og 
interessenter. 

· En kommunal kultur og 
struktur, der understøtter den 

brede cirkulær 
økonomiindsats og de 

konkrete projekter. 

· Velfungerende systemer til 
at understøtte cirkulær 

økonomi projekter. 
· Midler og kanaler til effektiv 

kommunikation. 
· Indgåelse af gode og brede 

partnerskaber til at 
gennemføre indsatserne.
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Erhvervsfremme-
systemet
• Adgang til og deling af 

viden – netværk mv.
• Matchmaking – finde 

samarbejdspartnere
• Støttemidler/projekter
• 1:1 vejledning
• …

Lokale rammebetingelser
• Energi- og forsyning
• Lokalplaner og 

myndighedsgodkendelser
• Grønne mobilitetsløsninger
• Støtte til grøn efteruddannelse
• …

Den grønne dagsorden
• Opfordre til 

virksomheder handler
• Videndsdel gode 

løsninger
• Synliggøre kommunens 

tilbud
• ….



Sjæ lla nd
Biosolutions & Femern Bæ lt-forbindelsen

60,4 mio. kr. + 43,2 mio. kr.

Hoveds ta den
Global sundhedshovedstad

82,4 mio. kr.

Fyn
Fremtidens højteknologiske  industri

108,5 mio. kr.

Bornholm
Grøn Energi-Ø
27,2 mio. kr.

Midt jylla nd
Vandteknologi
75,7 mio. kr.

Nordjylla nd
C02-fangst lagring e tc. 

92,4  mio. kr.

Sydjylla nd
Grøn energi og sektorkobling

105,3 mio. kr.

Otte lokale erhvervsfyrtårne, 595 mio. kr. 

Der der mindst 400 mio. kr. mere på vej fra 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Og der 
kommer flere midler til. Så man runder 1 mia. kr.
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Center for Offentlig-Privat Innovation
(CO-PI) – formål og tilbud 
CO-PI åbner i 2022 to skaleringsprocesser inden for grøn omstilling og teknologi på det tekniske 
område, der understøtter velfærd: 

✓ Grøn omstilling: Sammen om mindre råstofforbrug Igangsat i marts. Handler om at finde 
nye veje til at minimere forbruget af råstoffer i anlægs- og byggeprojekter – og samtidig reducere 
klimabelastningen. 

✓ Grøn omstilling: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner Forventes igangsat i juni. 
Handler om at finde nye løsninger, så store maskiner på offentlige byggepladser i fremtiden 
drives af fx el i stedet for diesel 

Skaleringsprocesser er en ny metode indført af CO-PI, som handler om at samle flere kommuner 
eller andre offentlige aktører om én fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at 
udvikle nye løsninger.

Læs mere om Center for Offentlig-Privat Innovation (co-pi.dk) og skaleringsproces som 
metode. Ring eller skriv til CO-PI: 61 81 31 10 eller mail info@co-pi.dk 

https://co-pi.dk/
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Igangværende politiske forhandlinger på 
affaldsområdet
 VEDTAGET L153 (Nye rammer for kommunal behandling af 

affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af 
erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet 
økonomisk tilsyn)

 Konkurrenceudsættelse affaldsforbrænding
 Forhandlinger om effektiviseringer
 Udvidet producentansvar og oprydningsansvar

OBS på:
- Momssagen: Regeringsforslag om selskabsgørelse af alle 

affaldsydelser
- Prisloft
- Ophævelse af benyttelsespligten – forventes at udgå
- Udbudspligt forventes at udgå
OK med: 
- øget økonomisk gennemsigtighed via benchmarking af 

affaldsgebyrer 
- Central udbudsvejledning
- styrket tilsyn med virksomhedernes affaldshåndtering
- Udvidet producentansvar
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KLIMAPALN FOR EN GRØN AFFALDSSEKTOR OG CIRKULÆR ØKONOMI

Klimaplanen for affald (juni 2020)
”Der laves en ny model for affaldstilsyn, så forbrænding af genanvendeligt 
affald undgås. Det skal være et nyt og forbedret affaldstilsyn i forhold til det, 
vi har i dag. Affaldstilsynet skal sikre, at erhvervet overholder eksisterende 
krav om kildesortering af genanvendeligt affald. Den nye tilsynsmodel skal 
være risikobaseret, så kræfter målrettes de steder, hvor det i dag halter mest 
med tilsynet. Det kan fx være på modtagekontrollen, som bør udføres på 
forbrændingsanlæggene for at sikre, at genanvendeligt affald ikke 
forbrændes. Det kan fx også være kontrol med eksport af dansk affald. Den 
konkrete udmøntning af den nye model for affaldstilsynet besluttes i 2021. 
Aftalepartierne inddrages.”



NY MODEL FOR AFFALDSTILSYN

Ny model for affaldstilsyn – hvad vi hører
Gebyrfinansieret affaldstilsyn og strømlinet praksis med 400.000  
virksomheder forventeligt fra 2025 

1. Miljøstyrelsen ansvarlig for: 
- datadrevne administrative affaldstilsyn (115.000 årligt)
- fysiske affaldstilsyn med affaldshåndteringsvirksomheder
- klassificering af affald fra kommunerne
- Tilsyn med import/eksport

2. Kommunerne ansvarlige for fysiske affaldstilsyn med hovedparten af
virksomhederne (5000 årligt)

3. Reglerne for modtagekontrollen på forbrændingsanlæg skal ændres, 
således forbrændingsanlæggene forpligtes til at afvise affaldslæs, der 
indeholder så meget genanvendeligt affald, at det samlede affaldslæs 
klassificeres som genanvendeligt

4. Frekvenser og omfang styrkes over tid
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