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EU’s medlemsstater har godkendt en række nye regler og mål for deponi og 
for genanvendelse af affald, som vil fremme en mere cirkulær økonomi i 
Europa. Ændringerne vedrører affaldsdirektivet, emballagedirektivet, 
deponeringsdirektivet samt ELV-, batteri- og WEEE-direktiverne. 
 
Disse direktiver trådte i kraft den 4. juli 2018 og EU’s medlemslande har 
herefter 2 år til at implementere ændringerne i deres nationale lovgivning, 
hvilket betyder at vi senest den 5. juli 2020 skal tilpasse os et nyt 
affaldsdirektiv. 

 
Den nye lovgivning styrker "affaldshierarkiet", idet den indeholder krav om, at medlemsstaterne 
skal fremme forebyggelse, genbrug og genanvendelse i forhold til deponering og forbrænding. 
Derigennem realiseres den cirkulære økonomi. 
 
Ændringerne omfatter bl.a. skærpede krav til affaldsforebyggelse, højere mål for genanvendelse af 
husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv, krav om kildesortering af bioaffald 
og tekstiler, indførelse af producentansvar for emballageaffald samt flere krav til producent-
ansvarsordningerne. 
 

De nye direktiver vedrørende affaldshåndtering omfatter følgende målsætninger: 

• Fra 2023 er der krav om at alt organisk affald indsamles, også kontorer og restauranter er 
omfattet af lovgivningen. Der indføres også en ensartet måde at beregne genanvendelse på, 
som opgør den reelt genanvendte affaldsmængde. 

• Fra 2025 skal 55% af alt husholdningsaffald og lignende affald fra 
erhverv samt 65% af alt emballageaffald genanvendes, der bliver 
krav om separat indsamling af tekstiler, og det bliver obligatorisk 
at have producentansvar på alle emballager. 

• I 2030 skal 60% af alt husholdningsaffald og lignende affald fra 
erhverv samt 70% af alt emballageaffald genanvendes. 

• I 2035 skal 65% af alt husholdningsaffald og lignende affald fra 
erhverv genanvendes. Desuden må hver medlemsstat højst 
deponere 10% husholdningsaffald. 

Emballageaffald 
Et af de nye EU-direktiver kræver at medlemslandene senest den 31. december 2024 skal indføre 
udvidet producentansvar på emballage af alle typer af materiale. Udvidet producentansvar 
betyder i praksis, at den producent, som sender en vare på markedet, også skal sørge for at 
produktet bliver indsamlet og behandlet miljømæssigt korrekt, når det bliver til affald.  
 
Det er altså producenten (eller sælgeren af produktet, hvis det er importeret), der får ansvaret for 
at indsamle og affaldsbehandle de produkter, producenten sætter på markedet – og producenten 
skal også finansiere affaldsbehandlingen. I den forbindelse har EU indført forbud mod visse 
engangsprodukter såsom sugerør, engangsbestik, engangstallerkener og vatpinde af plast samt 
kopper og andre beholdere fremstillet af polystyren. Dette forbud gælder i hele EU og træder i 
kraft allerede den 3. juli 2021. 
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Formålet med et udvidet producentansvar er bl.a., at det skal mindske brugen og 
miljøpåvirkningen af emballager. Men hvordan skal ansvaret – og regningen – fordeles? 
Det kommer nemlig til at betyde, at producenterne af emballage skal til at betale for håndtering 
og behandling af emballagen, når den efter endt brug bliver til affald.  

Men hvem skal rent faktisk håndtere og behandle affaldet? Er det kommunerne? Er det 
producenterne, og i så fald, hvordan skal en sådan ordning organiseres? Hvornår skal affaldet 
overdrages, og til hvem? Hvordan skal virksomhedernes betaling til systemet udregnes, og hvem 
skal der betales til? Alt dette er der ikke noget endegyldigt svar på endnu, men Miljøstyrelsen har 
undersøgt forskellige producentansvarsmodeller i nogle af vores nabolande for at få inspiration til 
udarbejdelse af en model for Danmark. 

De nye mål for genanvendelse af emballageaffald er følgende: 

 Senest i 2025 Senest i 2030 
Alle former for emballage 65% 70% 
Plast 50% 55% 
Træ 25% 30% 
Jernholdige metaller 70% 80% 
Aluminium 50% 60% 
Glas 70% 75% 
Papir og pap 75% 85% 

 
Særskilt indsamling af affald 
Med udgangspunkt i forpligtelsen til særskilt indsamling for papir og pap, glas, metal og plast vil 
følgende træde i kraft: 

• Farligt husholdningsaffald skal indsamles særskilt senest i 2022 
• Bioaffald skal indsamles særskilt senest i 2023 
• Tekstiler skal indsamles særskilt senest i 2025 

 
Deponering 
Deponering af affald kan forurene vand, jord og luft og giver dermed ikke mening i en cirkulær 
økonomi. Derfor skal mængden af deponeret kommunalt affald senest i 2035 være reduceret til 
højst 10% af den samlede mængde af produceret kommunalt affald.  
 
Bæredygtig udvikling 
Denne nye lovgivning sætter altså særligt fokus på affaldsforebyggelse og der opstilles vigtige 
målsætninger med hensyn til begrænsning af madspild samt at bremse ophobningen af affald i 
havene med henblik på at nå FN’s mål for bæredygtig udvikling. 
 
Miljøstyrelsen arbejder på den nye nationale affaldsplan for perioden 2020 til 2026. I den 
nationale affaldsplan skal rammerne for EU-målene tilpasses på nationalt niveau, hvorefter disse 
skal indarbejdes i de kommunale affaldsplaner. Den nye nationale affaldsplan fra Miljøstyrelsen 
forventes først at være klar i sommeren 2020.  
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Af den kommunale affaldsplan vil de konkrete krav til affaldshåndtering for hhv. borgere og 
virksomheder fremgå. Mange kommuner har dog allerede indarbejdet en del af de nye tiltag i 
deres nuværende affaldsplan. 

 

 


