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Klimaplan  

Udsortering af plast fra affald  

 

1. Beskrivelse af virkemidlet 

 

Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for indsamlingsordninger for 

husholdningsaffald i de kommunale affaldsregulativer for husholdningsaffald i forhold til at 

udsortere plast i affaldet. Ved at udsortere plast undgår man udledning af CO2 i 

forbrændingsprocessen og opnår genanvendelse af plasten som substitution af virgin plast.  

 

Et virkemiddel særskilt på at udsortere plast i affald til forbrænding vil ikke tage højde for behovet 

for effektiv sortering og indsamling af de andre typer af affald som skal udsorteres.  

Det vil således være ineffektivt økonomisk og miljømæssigt udelukkende at sætte fokus på 

udsortering af enkelte dele f.eks. plast i affaldet. 

 

Et ønske om at reducere det fossile indhold i det affald som forbrændes bør tage udgangspunkt i en 

samlet tilgang til sortering af affaldet i ordninger, så disse kan tilrettelægges effektivt miljømæssigt 

og økonomisk. Der bør ligeledes tages udgangspunkt i en supply chain tilgang hvor alle led i 

indsamlings- og behandlingskæden indgår. Et fokus udelukkende på plast vil gøre initiativet 

uforholdsmæssigt dyrt jf. beregningerne nedenfor.  

 

2. Forudsætninger, omfang og effekter  

 

2.1. Generelle forudsætninger 

Beregningerne udføres efter de metoder, som er beskrevet i Finansministeriets vejledning. Den 

samfundsmæssige kalkulationsrente er antaget at være 4 %. Nettoafgiftsfaktoren er 32,5 % og 

skatteforvridningen er sat til 20 %.  

 

2.2. Specifikke forudsætninger 

Mængden af plast udregnes ud fra emissionen fra plast affald i 2013. Her antages det at plast har en 

brændværdi som olie svarende til 42 GJ/t. Dette svarer til 74 kg CO2/GJ. Det forventes, at 

olieindholdet per ton plast ikke ændres over de 30 år.   

 

Mængden af plast er beregnet til 463.292 tons. Plastmængderne kommer primært fra dagrenovation 

og service/erhverv. I det nedenstående estimeres hvordan plastmængderne fordeler sig i mellem 

etage-og enfamilieboliger samt service/erhverv. 

 

Den samlede fordeling af plast mængderne er angivet i Tabel 1 
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Tabel 1 Mængde af plast i Danmark 

Tons Affaldsplast i alt Udsorteret plast 

Dagrenovation 92.500 32.875 

Service og industri 370.792 166.857 

Plastmængde, i alt 463.292 199.732 

 

Det er i beregningerne antaget, at man i 2020 vil have udsorteret 199.732 tons plast. Det er antaget, 

at mængden af plast fra 2020 til 2042 stiger med 29 %. Det er den samme udvikling som DCE har 

forudsagt for mængden af CO2 fra plastafbrænding.   

 

Ved at udsortere plast i affaldet reduceres mængden af el og varmeproduktion. Dette vil medføre, at 

andre energiproducerende anlæg må øge deres el og varmeproduktion. I disse beregninger er der 

modregnet den CO2 som bliver udledt ved alternativ el og varmeproduktion. Dette antages at ske 

ved anvendelse af et mix af kul og biomasse (halm) på kraftvarmeværker ved de større byer.  

 

Det er i beregningerne antaget, at der på landsplan er 1.000.000 etageboliger og 1.500.000 en-

familieboliger.  

 

Omkostninger i forbindelse med udsortering af plast 

Indsamling af plast hos etageboliger og enfamiliehuse vil i de fleste tilfælde ske sammen med andre 

fraktioner. I Københavns Kommune har man estimeret at indsamling af plast hos etageboliger koster 

ca. 10 mio. kr. i investering i beholdere, beholderudbringning og informationskampagne om plast.  

Driftsomkostningerne forventes at være ca. 5,1 mio. kr., hvilket både dækker omkostninger til 

indsamling og behandling.  

 

I Holstebro Kommune har man estimeret at indsamling af plast hos enfamilie huse koster ca. 536 

kr/ton. Disse udgifter indeholder alle omkostninger inkl. investeringsomkostninger.  

 

Mængden af plastik som kommer fra servicesektoren og erhvervet udgør ca 75% af hele den 

udsorterede plastmængde. Det er i beregningerne, antaget at det vil koste 268 kr/ton at udsortere 

denne plast mængde svarer til halvdelen af driftsomkostningerne for enfamiliehusene. Denne 

antagelse skyldes, at der i servicesektoren vil være større og mere ensartet mængder affald, som vil 

være nemmere at sortere end husholdningernes affald. Det antages, at driftsomkostningerne udvikler 

sig parallelt med mængden af plast (målt i ton eller i udledning af CO2)..  

 
Tabel 2 Drift og investeringsomkostninger i 2020 

 Investering Drift 

Etagebolig 357 kr/ton 196 kr/ton 

Enfamiliehuse  537 kr/ton 

Servicesektor  268 kr/ton 
Note: For etagebolig indeholder der både drift og investering i de 537 kr/ton 

 

De totale investeringsomkostninger er 38 mio. kr i 2013 og driftsomkostningerne er 79 mio. kr. 

Investeringsomkostningerne falder kun i 2013. Driftsomkostningerne indtræffer første gang i 2013 

og stiger i takt med mængden af plast frem til 2042. 
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Ved udsortering af plast vil der være indtægter i forbindelse med salg af plast til genanvendelse. Det 

er vurderet, at prisen på blandet plast er på 200 kr./ton. Det antages i beregningerne, at denne pris 

ikke vil stige over tid. Udfordringen ved genanvendelse af plast er at sikre, at plasten kan anvende 

som erstatning for ny produceret plast (virgin plast). Dette er et særligt indsatsområde som udgør en 

stor udfordring idet det er vanskeligt at skelne mellem forskellige plasttyper og dermed sikre en reel 

og høj kvalitet. Der er derfor anvendt en relativ lav salgspris for den indsamlede plastic. 

 

Udsortering af plast betyder en sparet omkostning til forbrænding af plast på forbrændingsanlægget.  

Forbrænding af blandet plast antages at have en omkostning på 860 kr./ton. 

  

Energisektoren skal herefter levere den el og varme, som kommer til at mangle fra 

affaldsforbrændingsanlæggene. Dette forventes at ske ved anvendelse af kul og halm i forholdet 1:1 

frem til 2025, hvorefter andelen af halm gradvist antages at øge og til at stå for hele produktionen fra 

2035 og frem. Omkostningerne for energisektoren består af omkostningerne til kul og halm, mens 

sektorens øgede udledning bliver beregnet ud fra forbruget af kul, da halm beregningsmæssigt 

antages at være CO2 neutralt. I realiteten vil sammensætningen af brændsel til at erstatte el og 

varme fra det udsorterede plast afhænge af hvor produktionen finder sted. I København og Århus vil 

der især blive tale om øget anvendelse af biomasse, mens der f.eks. i Odense ville blive et øget 

kulforbrug.  

  

Hvordan erstatningsvarmen er fordelt på brændsler er afgørende for klimaeffekten af at udsortere 

plast. Således vil reduktionen i CO2 være 40 % lavere, hvis forholdet mellem kul og halm (1:1) 

fastholdes igennem hele perioden. 

 

Afgifter 

Staten får en lavere indtægt fra afgifter, når der afbrændes mindre affald. Det er sammen med 

Skatteministeriet vurderet, at staten taber 177 kr/ton i afgifter, når affaldsvarme bliver erstattet af 

50% fossilt varme og 50% VE varme frem til 2025. Fra 2026-2042 er det antaget, at der sker en 

udvikling fra 50% til 100% VE varme.  

 

2.3. Overordnede konsekvenser 

 

I Tabel 3 er de overordnede resultater vist. CO2-reduktionen i 2020 er 226.000 tons, når der er 

modregnet CO2 effekten ved kompenserende varmeproduktion.  

 
Tabel 3 Konsekvensskema 

  Enhed  Tidspunkt Effekt 

Virkemiddel: Udsortering af plast       

Investering, faktorpriser mio. kr 2013-2042 36 

Drift, faktorpriser mio. kr 2013-2042 1.547 

Reduktion i 2020, CO2 æk 1000 tons 2020 226 
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3. Effekt på andre målsætninger 

Det er et EU-mål at genanvende bl.a. plastemballage og udsortering af plast kan bidrage til dette. 

For at opnå en effektiv indsamling og genanvendelse, så kan plast med fordel samles ind sammen 

med andre affaldsfraktioner f.eks. metal i en beholder. Herved vil der også indsamles og 

genanvendes andre materialer på en omkostningseffektiv måde. Denne fordel indgår ikke 

beregningerne.  

 

4. Opgørelse af de budgetøkonomiske omkostninger 

 

De budgetøkonomiske omkostninger vurderes for staten og affaldsproducenterne. Med 

udgangspunkt i den eksisterende danske hvile-i-sig-selv regulering vil evt. øgede omkostninger 

skulle betales af affaldsproducenterne.  

 

I Tabel 4 ses effekten for affaldsproducenterne. For affaldsproducenterne vil der være en samlet 

nettoudgift på ca. 2.264 mio. kr. over en 30-årig periode. Der vil være en omkostning om året på 131 

mio. kr. (annuiseret værdi). 

 

Tabel 4 Effekt for affaldsproducenterne ved udsortering af plast 2013-2042 

  Udgifter     Indtægter   Nettoudgifter 

  Investeringer D&V Afgifter 

Salg af 

plastik, samt 

sparet 

omkostninger 

til 

forbrænding 

Værdi af 

substitueret 

brændsel 

(mix af kul 

og 

biomasse)   

Mio kr, NPV 2013-2042 36 1.547 -1.182 -3.292 5.155 2.264 

 

Det ses i tabellen neden for at staten vil have et provenuetab på 1.182 mio kr i NPV 

 

Tabel 5 Effekt staten ved udsortering af plast 2013-2042 

  Afgifter 

Mio kr, NPV 2013-2042 1.182 
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5. Velfærdsøkonomisk analyse 

 

I Tabel 6 ses de velfærdsøkonomiske effekter 

 

Tabel 6 Velfærdsøkonomiske effekter 

  

Inves-

tering, 

mio kr 

D&V, 

mio kr 

Indtægter 

fra salg 

af plast, 

samt 

sparet 

omkostni

ng til 

forbrænd

ing 

Værdi af 

substituer

et 

brændsel 

(mix af 

kul og 

biomasse

) 

Forvridni

ngstab 

(20%), 

mio kr 

Opskrivni

ng til NAF 

Netto-

omkost

ning 

inkl. 

NAF, 

mio kr 

NPV, 2013-2042 36 1.547 -3.292 5.155 907 1.421 5.792 

Reduktion af CO2 

ækvivalenter, NPV 

2013-2042 (1000 

tons)             5.856 

Skyggepris uden 

værdi af sideeffekter ( 

kr/tons CO2 ækv.)             989 

 

Ud fra tabellen ses det, at tiltaget vil have en velfærdsøkonomisk omkostning på 5.792 mio. kr. i 

nutidsværdi. Den samlede reduktion i nutidsværdi er 5.856.000 tons CO2 ækvivalenter og dette 

giver tilsammen en skyggepris på 989 kr. per ton reduceret CO2 ækvivalenter.  

 

6. Følsomhedsanalyser 

I Tabel 7 ses nogle følsomhedsanalyser for kalkulationsrente og prisen på plast. Det kan bemærkes, 

at resultatet ikke er særlig følsomt overfor en ændret kalkulationsrente eller prisen på plast. 

Skyggeprisen vil være lavere, hvis det antages at man ikke overgår til 100 pct. VE, da 

omkostningerne ved produktion af el og varme fra kul er lavere end fra halm. Da overgangen fra 

kulkraft til VE er antaget til primært at ske efter 2020, så har det ingen indvirkning på 

reduktionspotentialet i 2020.  
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Tabel 7 Følsomhedsanalyser 

  

Reduktion CO2-ækv i 

2020 

Budgetøkonomisk 

effekt NPV 2013-

2042 Skyggepris 

  1000 tons CO2 mio. kr kr/tons CO2 

Basis 226 2.264 989 

Kalkulationsrente, 3% 226 2.621 967 

Kalkulationsrente, 6% 226 1.733 1.039 

Høj salgspris på plast (300 kr) 226 1.954 905 

Lav salgspris på plast ( 100 kr) 226 2.575 1.074 

Alternativ varme 50 fossil/50 

VE i hele perioden 226 1.802 863 

 

 

 

7. Opsummering 

 

Samfundsøkonomisk vil det indebære en omkostning for samfundet, at udsortere plast i affaldet.  

Sammenholdes den opnåede reduktion med omkostningerne af udsortering af plast og overgangen til 

VE-varme estimeres nedenstående ”skyggepris” for CO2-reduktionen over 30 år, som er 989 kr. per 

tons reduceres CO2-ækvivalent. Det skal understreges, at priserne er behæftet med usikkerhed. 

 
Tabel 8 Klimaeffekt og samfundsøkonomi 

  Enhed Periode Effekt 

Reduktion af CO2 ækvivalenter 1000 tons 2020 226 

Samfundsøkonomisk omkostning , CO2 skyggepris kr/tons CO2 2013-2042 989 

 

I Tabel 9 er opstillet de budgetøkonomiske omkostninger for affaldsproducenterne og staten.  

 
Tabel 9 Budgetøkonomiske omkostninger 

  Enhed Periode NPV 

Årlig omk. 

(annuiseret 

værdi) 

Affaldsproducenterne mio. kr 2013-2042 2.264 131 

Staten mio. kr 2013-2042 1.182 68 

 

  


