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Hvorfor giver det mening at sætte fælles mål? 

www.verdensmaalene.dk 
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12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig 
forvaltning og effektiv udnyttelse af 
naturressourcer. 

12.4 Inden 2020 skal der opnås en 
miljømæssig forsvarlig håndtering af 
kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i 
overensstemmelse med de aftalte 
internationale rammebetingelser, og deres 
udledning i luft, vand og jord skal væsentligt 
reduceres for at mindske deres negative 
indvirkninger på menneskers sundhed og 
miljøet.  

12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden 
væsentligt reduceres gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding og genbrug. 

 

Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer 

www.verdensmaalene.dk 



     

”Danmark har som land med en 
stor økonomisk aktivitet et stort 
forbrug af naturressourcer. I 2014 
brugte den danske økonomi 113,2 
mio. tons materielle ressourcer på 
hjemmemarkedet, såsom 
biomasse, fossile energibærere, 
metalliske og ikke-metalliske 
mineraler. Hver dansker forbruger 
ca. 20 ton pr. år. Danmark er blevet 
betydeligt bedre til at få værdi ud af 
naturressourcerne, og den 
udvikling forventes at fortsætte i de 
kommende år.  

Regeringens handlingsplan 



     

Indkomst vs CO2-aftryk pr. indbygger 
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Affaldsstatistik 2016 



     

Vi har brug for nye initiativer 



     

Figur: JRC, EU 



     

Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse inden 2030? 
 
• Indvindingen styres af efterspørgsel og økonomi 

Den aktuelle 
genanvendelse af 
byggeaffald i Danmark 
udgør over 90 %, men 
det erstatter kun 7 % 
af råstofforbruget. 
Kilde 
Råstofredegørelsen 
 NIRAS, 2018 
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Års forbrug i eksisterende graveområder 

Orbicon, 2015 

• Vi forbruger råstoffer, som om ressourcen var ubegrænset 

• Det bliver stadig sværere at udpege nye graveområder 



     

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer – er det foreneligt 
med råstofindvinding i Danmark?  
 

I sig selv vil råstofindvinding aldrig blive bæredygtig, men alligevel er det en del af 
formålsparagraffen (§ 1) i råstofloven:  

 

Råstoflovens formål er at sikre:  

1) at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en 
bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet 
vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i § 3. 

2)  at indvinding og efterbehandling tilrettelægges således, at det efterbehandlede 
areal kan indgå som led i anden arealanvendelse, 

3)  en råstofforsyning på længere sigt, 

4)  at råstofferne anvendes i forhold til deres kvalitet, og 

5)  at naturbundne råstoffer i videst muligt omfang erstattes af affaldsprodukter. 

 



     

Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse inden 2030? 
 
• Hovedparten af råstofferne anvendes til veje og anlæg (70 %) og byggeri 

• Genanvendelse af byggeaffald kan kun dække en lille del af behovet (p.t. 7 %) 

 

Den aktuelle 
genanvendelse af 
byggeaffald i Danmark 
udgør over 90 %, men 
det erstatter kun 7 % 
af råstofforbruget. 
Kilde 
Råstofredegørelsen 
 

Copenhagen 
Economics, 2018 



     

Hvad skal der til? 

• Bedre udnyttelse af primære råstoffer 

• Bedst: Lad dem ligge 

• Næstbedst: Lån dem og levér tilbage 

• Øge ressourceeffektiviteten af sekundære råstoffer 

• Reducere barrierer for genbrug og genanvendelse af bygge- og 
anlægsaffald 

• Sikre mulighed for at optimere logistik i forbindelse med  
genbrug og genanvendelse 

• Give incitament til mere genbrug og genanvendelse 

• Tænke langsigtet: 

• Kan vi afkoble vækst fra råstofforbrug? 

• Kan vi finde nye løsninger, som ikke kræver primære råstoffer? 



     

• Der mangler incitamenter til at kun 
at anvende høj kvalitet, hvor det er 
nødvendigt 

• Incitamenter til genanvendelse og 
upcycling er ringe 

• Der mangler samlet overblik og 
planlægning på tværs af land og hav 

• Hvad gør de kommende 
generationer? 

 

 Der er brug for en fælles strategi for 
Danmarks råstoffer 

 

Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse inden 2030? 
 

Den aktuelle 
genanvendelse af 
byggeaffald i Danmark 
udgør over 90 %, men 
det erstatter kun 7 % 
af råstofforbruget. 
Kilde 
Råstofredegørelsen 
 

Orbicon, 2015 


