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Målsætninger for dansk erhvervslivs  
omstilling til en mere cirkulær økonomi

Vores vision er, at dansk erhvervsliv i 2030 har en global førerposition indenfor udvik-

ling, implementering og eksport af cirkulære løsninger, og at Danmark er verdenskendt 

som en hub for cirkulær økonomi. Danske virksomheder har cirkulær økonomi som en 

integreret del af deres forretning og strategi. De styrker deres konkurrenceevne på det 

globale marked gennem teknologiudvikling, cirkulært design af produkter og services, 

øget ressourceeffektivitet, brug af genanvendte råvarer i produktionen, øget genbrug, 

vedligeholdelse, reparation og cirkulære forretningsmodeller. Det offentlige sætter 

gode rammer og fjerner barrierer for den cirkulære økonomi. Stat, regioner og kommu-

ner indtænker cirkulær økonomi i deres indkøb og anvender livscyklusperspektiver ved 

investeringer og nye anskaffelser. Borgerne har mulighed for at træffe oplyste valg og 

vælge produkter og service, der fremmer en cirkulær økonomi. Vores målsætninger for 

dansk erhvervslivs omstilling til en cirkulær økonomi i 2030 er, at:

A.  Danmark får mere økonomisk værdi ud af materialerne ved at øge ressource-

produktiviteten med 40 pct. ud fra mængden af materialer og 15 pct. ud fra  

værdien af materialer. 

B. Danmark øger cirkulariteten ved at øge den samlede genanvendelse til 80 pct.  

 og reducere affaldsmængden med 15 pct. 

C.  Danmark forbliver førende i Europa til at udvikle cirkulære teknologier og  

løsninger, og at eksporten af disse er steget.

D. Danmark udnytter overskydende kapacitet bedre ved, at 50 pct. af befolkningen 

 er aktive i deleøkonomien.

E.  Danmark øger det cirkulære forbrug ved at firedoble den samlede omsætning 

af miljømærkede produkter og services.

Nedenfor findes en mere detaljeret beskrivelse af de fem ovenstående målsætninger. 

Målsætningerne er udvalgt på baggrund af de pt. bedst tilgængelige data, og således 

at målsætningerne giver et bredt og dækkende billede af cirkulær økonomi. Niveauet 

for målsætningerne er baseret på 1) det aktuelle niveau, 2) den forventede udvikling og  

3) målsætninger i andre lande. Den angivne ”business as usual” er for alle målsætninger 

baseret på realistisk skøn. Dog er business as usual for ressourceproduktivitet målt 

som BNP/DMC baseret på en beregnet fremskrivning. For alle målsætningerne er de 

nyeste tilgængelige data valgt som referencetidspunkt. Dvs. 2014 for målsætningerne 

om ressourceproduktivitet og cirkularitet, 2015 for målsætningerne om cirkulær tekno-

logi og forbrug, og 2016 for målsætningen om deleøkonomi.
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Ressourceproduktivitet 

Ressourceproduktivitet er et mål for, hvor meget økonomisk værdi man får ud af de mate-

rialer, der anvendes i produktionen af produkter og services. Overordnet kan ressour-

ceproduktivitet måles på to måder – ud fra mængden af materialer og ud fra værdien af 

materialer. De to tilgange viser forskellige aspekter af ressourceproduktiviteten og har 

hver deres fordele og ulemper. Internationalt er det mest udbredt at måle ressourcepro-

duktivitet ud fra mængden af materialer ved at sammenholde BNP med DMC (Dome-

stic Material Consumption). Denne tilgang bruges som hovedindikator i EU’s Resource 

Efficiency Scoreboard1 og anvendes bl.a. også af OECD2. Konkret viser denne måling af 

ressourceproduktivitet, hvor meget værdi man skaber per kg anvendt materiale. 

Referencetidspunktet for målsætningen er 2014, hvor Danmarks ressource-

produktivitet ud fra mængden af materialer var 16,20 kr. økonomisk værdi ud af 

hvert kg anvendt materiale, hvilket er bedre end EU-gennemsnittet. 

Målsætningen er en stigning på 40 pct. i ressourceproduktiviteten ud fra mæng-

den af materialer, hvilket svarer til, at Danmark i 2030 skaber ca. 22,70 kr.  

økonomisk værdi ud af hvert kg anvendt materiale. Til sammenligning vil en  

business as usual-udvikling betyde, at Danmarks ressourceproduktivitet i 2030 

er ca. 18,80 kr. økonomisk værdi ud af hvert kg anvendt materiale3.

Målsætning

Danmark får mere økonomisk værdi ud af materialerne ved at øge res-
sourceproduktiviteten med 40 pct. ud fra mængden af materialer og 15 
pct. ud fra værdien af materialer. 

1 EU Kommissionen (2016) Ressource Efficiency Score Board 2015
2 OECD (2014) Green Growth Indicators 2014
3 Miljøstyrelsen (2016) Material Ressource Productivity in Denmark. Environmental project No. 1838

FIGUR 1. Udvikling og målsætning 
for ressourceproduktiviteten  
i Danmark

Kilde:  Danmarks Statistik, Eurostat (historiske data), Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 1838 
(2016)

Note:  Ressourceproduktivitet er et mål for, hvor meget økonomisk værdi, man får ud af de 
materialer, der anvendes i produktionen af produkter og tjenester. Ressourcepro-
duktiviteten er her opgjort med udgangspunkt i det indenlandske materialeforbrug 
(DMC, Domestic Material Consumption) i forhold til den øko nomiske vækst (BNP).
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http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/targets_indicators/scoreboard/pdf/EU Resource Efficiency Scoreboard 2015.pdf
http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/green-growth-indicators-2013-9789264202030-en.htm
http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/07/978-87-93435-44-5.pdf
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Ovenstående måling af ressourceproduktivitet tager imidlertid ikke højde for, at for-

skellige materialer har forskellig økonomisk værdi. For at give et mere dækkende billede 

kan man derfor supplere med at måle ressourceproduktiviteten ud fra værdien af ma-

terialer ved at bruge den europæiske WIOD-database (World Input-Output database), 

der viser, hvor meget værditilvækst der skabes i danske virksomheder for hver krone, 

der bruges på materialeindkøb. 

Referencetidspunktet for målsætningen er 2014, hvor Danmarks ressource-

produktivitet ud fra værdien af materialer viser en værditilvækst på ca. 3,50 kr. 

for hver 1,00 kr. materialeindkøb. 

Målsætningen er en stigning i ressourceproduktiviteten på 15 pct., hvilket svarer 

til, at danske virksomheder skaber en værditilvækst på ca. 4,00 kr. for hver 1,00 

kr. materialeindkøb i 2030. Til sammenligning vil en business as usual udvikling 

betyde en værditilvækst på ca. 3,70 kr. for hver 1,00 kr. materialeindkøb i 2030.

FIGUR 2. Udvikling og målsætning 
for ressourceproduktivitet 
– værditilvækst i kr./kr. 
materialeindkøb
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Cirkularitet

Målsætning

4 Eurostat

Danmark øger cirkulariteten ved at øge den samlede genanvendelse 
til 80 pct. og reducere affaldsmængden med 15 pct.

Cirkulariteten er et mål for, i hvilket omfang materialer og produkter recirkuleres. For at 

måle cirkulariteten kan man se på mængden af affald og andelen af genanvendelsen. 

Øget recirkulation af produkter vil føre til en lavere affaldsmængde, da man i højere grad 

reparerer og genbruger produkter i stedet for, at de ender som affald. Endvidere kan 

restprodukter indgå som input i ny produktion i stedet for at blive håndteret som affald. 

For de materialer og produkter, der alligevel ender som affald, viser andelen af genan-

vendelse, hvor meget af dette affald, der bliver recirkuleret som genanvendte råvarer i 

stedet for at blive forbrændt eller deponeret. 

I denne sammenhæng måles affaldsmængden både som mængden af totalaffald (dvs. 

affald fra både virksomheder og husholdninger) i forhold til BNP, og som mængden af 

husholdningsaffald per indbygger, mens genanvendelsen måles som andel af totalaffald.

I forhold til opgørelsen af totalaffald skal det bemærkes, at der i denne sammenhæng er 

benyttet en affaldsindikator fra Eurostat4, hvor man har ekskluderet jord og mineralsk 

affald fra den totale affaldsmængde. Årsagen er, at affaldet fra byggeri og anlæg er 

særligt konjunkturfølsomt, og at opgørelsen af genanvendt affald fra byggeri og anlæg 

ofte omfatter såkaldt ”opfyldning”. Ved at ekskludere mineralsk affald fra opgørelsen 

af totalaffald får man et mere retvisende og sammenligneligt billede, da opgørelsen 

af totalaffaldet kun omfatter den del af affaldet fra byggeri og anlæg, der normalt ikke 

anvendes til opfyldning. Jord ekskluderes fra opgørelsen, da jord udgør en stor andel af 

den samlede affaldsmængde og er stærkt påvirket af typen af bygge- og anlægsprojek-

ter. Jordmængderne vil derfor skævvride den totale affaldsmængde og gøre det svært 

at se tendens i data. Opgørelsen af genanvendelse er desuden korrigeret for import og 

eksport af affald til genanvendelse, hvormed tallet alene fokuserer på genanvendelse af 

affald genereret i Danmark.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-625415_QID_6D61EFA8_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;WST_OPER,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-625415WST_OPER,RCV_O;DS-625415INDICATORS,OBS_FLAG;DS-625415UNIT,PC;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=WST-OPER_1_2_0_0&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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Udviklingen i affaldsmængden har en relativt tæt sammenhæng med den økonomi-

ske vækst. Udviklingen i den totale affaldsmængde sammenlignet med udviklingen  

i den økonomiske vækst (BNP) viser, hvor meget affald der genereres med den samme 

værditilvækst.

Cirka en tredjedel af totalaffaldet består af husholdningsaffald. Når erhvervslivet  

omstiller til cirkulære forretningsmodeller med fokus på leje og leasing frem for ejer-

skab, forventes det at påvirke mængden af affald i husholdningerne. Det samme  

forventes, når virksomhederne fremstiller produkter med færre materialer. For at følge 

denne udvikling måles der derfor på mængden af husholdningsaffald per indbygger.

Referencetidspunktet for målsætningen er 2014, hvor der i Danmark blev gene-

reret ca. 4.300 kilo affald per 1 mio. kr. i BNP. 

Målsætningen er et fald i affaldsmængden på 15 pct., hvilket svarer til ca. 3.700 

kilo affald per 1 mio. kr. i BNP i 2030. Til sammenligning vil en business as 

usual udvikling betyde, at Danmark i 2030 genererer ca. 4.100 kilo affald per  

1 mio. kr. i BNP.

Referencetidspunktet for målsætningen er 2014, hvor der i Danmark blev gene-

reret 596 kilo husholdningsaffald per indbygger. 

Målsætningen er et fald i affaldsmængden på 15 pct., hvilket vil svare til 507 kilo 

affald per indbygger i 2030. Til sammenligning vil en business as usual udvikling 

betyde, at Danmark i 2030 genererer 566 kilo affald per indbygger.

Kilde: Eurostat, Miljøstyrelsen og Danmarks Statistik
Note:  Totalaffald er her opgjort eksklusiv jord og mineralsk affald ifølge Eurostats affaldsin-

dikator. Eurostats data for totalaffald i 2012 og 2014 er korrigeret af Miljøstyrelsen, og 
de opdaterede tal er endnu ikke tilgængelige i Eurostats database.

FIGUR 3. Udvikling og målsætning 
for mængden af totalaffald per 
BNP målt i kg/mio.kr

Målsætning (-15 pct.)
Business as usual (-5 pct.)
Historisk
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FIGUR 4. Udvikling og målsætning 
for mængden af husholdningsaffald 
per indbygger

FIGUR 5. Udvikling og målsætning 
for genanvendelse af totalaffald

Andelen af genanvendelse af totalaffaldet viser, i hvilket omfang affaldet affaldet 

recirku leres som genanvendte råvarer i stedet for eksempelvis at blive forbrændt eller 

deponeret.

Referencetidspunktet for målsætningen er 2014, hvor Danmark genanvendte  

58 pct. af totalaffaldet. 

Målsætningen er at øge genanvendelsen af totalaffald til 80 pct. i 2030.  Til sam-

menligning vil en business as usual udvikling betyde, at Danmark i 2030 gen-

anvender 70 pct. af totalaffaldet.

Kilde: Miljøstyrelsen (ISAG og ADS)
Note:  Der er skiftet opgørelsesmetode efter 2009 (fra ISAG til ADS), hvormed 

data fra 2000-09 ikke er direkte sammenlignelige med data fra 2011-14. 
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Cirkulære teknologier  

Målsætning

Danmark forbliver førende i Europa til at udvikle cirkulære teknologi-
er og løsninger, og at eksporten af disse er steget.

Eco-Innovation Scoreboard er det første redskab til at vurdere eco-innovation i  

EU-land ene. Eco-Innovation Scoreboard baserer sig på 16 forskellige indikatorer inden-

for 5 områder, som sammensættes til en indikator for eco-innovation i EU: 

1.  Eco-innovation input (f.eks. statens støtte til forskning i energi og miljø, værdi af 

 investeringer i grønne løsninger på et tidligt stadie)

2.   Eco-innovation aktiviteter (f.eks. antal virksomheder, der har arbejdet med ressource- 

og/eller energieffektivitet og antal virksomheder med ISO 14001 certificering)

3.  Eco-innovation resultater (f.eks. antal patenter og antal publikationer)

4.   Resultater for ressourceeffektivitet (f.eks. materiale-, vand- og energiproduktivitet)

5.   Samfundsøkonomiske resultater (f.eks. eksport af ”grønne” produkter, beskæf-

tigelse og omsætning i den ”grønne” sektor)

Placeringen på Eco-Innovation Scoreboard kan fungere som indikator på, hvor gode 

danske virksomheder er til at udvikle cirkulære teknologier og løsninger.

Referencetidspunktet for målsætningen er 2015, hvor Danmark lå på en klar 

europæisk 1. plads.  

Målsætningen er at fastholde den europæiske førsteplads i 2030.
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FIGUR 6. Eco-Innovation Index

Kilde:  The Eco-Innovation Scoreboard and the Eco-Innovation Index 2015
Note:  EU-gennemsnit = 100 
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Deleøkonomi

Målsætning

Danmark udnytter overskydende kapacitet bedre ved, at 50 pct. af 
befolkningen er aktive i deleøkonomien.

Eurobarometer har undersøgt andelen af brugere og udbydere, der har væ ret aktive  

i deleøkonomien i løbet af det sidste år. Undersøgelsen er en indikator på, hvor gode vi 

er til at udnytte overskudskapaciteten.

I undersøgelsen fra Eurobarometer fik de adspurgte følgende introduktion til dele-

økonomien: “En deleplatform er et internetbaseret værktøj, der formidler transaktioner 

mellem personer, der leverer og bruger en tjeneste. De kan bruges til en bred vifte af  

tjenester fra leje af bolig og bildeling til småjobs i husholdninger”5 Det skal bemærkes, at 

undersøgelsen og målsætningen ikke omfatter privates køb og salg af brugte produkter 

på internettet f.eks. Den Blå Avis.

Referencetidspunktet for målsætningen er 2016, hvor 14 pct. befolkningen var 

aktive i deleøkonomien, hvilket er lidt under EU-gennemsnittet. 

Målsætningen er, at 50 pct. af befolkningen skal være aktive i deleøkonomien i 2030.

FIGUR 7. Udbredelsen  
af deleøkonomi i EU

Kilde: Flash Eurobarometer 438, 2016 
Note:  Opgørelsen viser andelen af befolkningen, der er aktive i deleøkonomien. 
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5   EU (2016). Flash Eurobarometer 438: The use of collaborative platforms

Pct.

https://data.europa.eu/euodp/da/data/dataset/S2112_438_ENG
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Cirkulært forbrug

Målsætning

Danmark øger det cirkulære forbrug ved at firedoble den samlede 
omsætning af miljømærkede produkter og services.

Miljømærkerne Blomsten og Svanen fremmer cirkulær økonomi, f.eks. gennem krav til 

kvalitet, brug af genanvendte råvarer, produktdesign mm. indenfor en række produkt-

områder, som f.eks. møbler, pc’er og byggeri. Omsætningen af blomst- og svanemærkede 

produkter og services kan derfor bruges som en indikator på, hvor mange cirkulære pro-

dukter og services, der forbruges i Danmark. 

Omsætningen af svanemærkede produkter og services i Danmark er steget fra ca.  

2 mia. kr. i 2008 til ca. 8 mia. kr. i 2015 (ekskl. moms og inden detailhandelsled), og er  

således firedoblet på under 10 år. Data for omsætningen af produkter og services mær-

ket med blomsten forventes at være tilgængelig ultimo 2017.

Referencetidspunktet for målsætningen er 2015, hvor der blev omsat for ca.  

8 mia. kr. svanemærkede produkter og services. 

Målsætningen er en firedobling i omsætningen, hvilket for svanemærkede  pro-

duk ter og services svarer til ca. 32 mia. kr. i 2030, mens en business as usual  

udvikling vil svare til en omsætning af svanemærkede produkter og services på 

ca. 16 mia. kr. i 2030.

FIGUR 8. Udvikling og målsætning 
for omsætningen af miljømærkede 
produkter og services

Kilde: Miljømærkning Danmark
Note:  Tallene er opgjort eksklusive skatter/afgifter og avance i detailhandlen,  

samt ekskl. trykkerier.
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