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Høringssvar fra Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi i forbindelse med regerin-

gens Global afrapportering 2021 

 

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi hilser den globale afrapportering for de in-

ternationale effekter af den danske klimaindsats velkommen. Det er vigtigt at stille skarpt på, at dansk 

forbrug og produktion giver anledning til væsentlige CO2-udledninger. Og det er derfor glædeligt, at 

der nu er konkrete tal på, hvilke udledninger dansk forbrug giver anledning til globalt set.  

 

Omkring halvdelen af de samlede globale udledninger af drivhusgasser skyldes, at vi udvinder og for-

arbejder naturressourcer. I klimaindsatsen er det ikke nok kun at fokusere på vedvarende energi og 

energieffektivitet. Vi skal også bruge cirkulær økonomi som en del af værktøjskassen.  

 

Klimapartnerskabet savner en tydelig reference til den danske indsats i forhold til omstilling til en 

cirkulær økonomi i rapportens afsnit om Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk. Klimapartnerska-

bet har estimeret en mulig CO2e-reduktion på ca. 7 til 9 mio. tons i 2030 og ca. 12-16 mio. tons i 2050. 

Heraf er størstedelen af udledningerne globale.  

 

De CO2e-reduktioner der kan opnås gennem cirkulær økonomi kommer primært af længere produkt-

levetider, mindre behov for udvinding og produktion af nye materialer, færre emissioner fra 

affaldsforbrænding og et ændret forbrug. For at komme i mål er det nødvendigt at skabe ændret 

adfærd gennem nye forbrugs- og forretningsmodeller og finde nye måder at designe produkter og 

systemer på herunder håndtering affald. Her skal både virksomheder, borgere og myndigheder i spil.  

 

Under rapportens øvrige kapitler er det i faktabokse illustreret, hvad der kan have effekt på klimaud-

ledningerne – herunder konkrete eksempler fra virksomheder eller konkrete indsatsområder, der kan 

arbejdes med. Det savnes under kapitlet om Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk. 

 

Klimapartnerskabet opfordrer derfor til, at der indsættes faktaboks om koblingen mellem klima, for-

brug og cirkulær økonomi i kapitlet om dansk forbrug. Klimapartnerskabet har beskrevet seks indsats-

områder indenfor en cirkulær omstilling i Danmark, der på forskellig vis har en positivt effekt på kli-

maet. Disse er: 

 
- Øget og bedre genanvendelse af affald 
- Længere produktlevetider og øget genbrug 
- Øget brug af genanvendte materialer i produktionen 
- Cirkulære forretningsmodeller 
- Skift til nye materialer 
- Mindsket spild 

 

Det er helt afgørende, at vi i fællesskab får italesat mulighederne indenfor cirkulær økonomi både i 

forhold til ressourcedagsordenen og ikke mindst i forhold til klimadagsordenen. Det håber klimapart-

nerskabet, at regeringen vil bidrage til.  

  


