En vision for et Danmark
med øget vækst og velstand
gennem cirkulær økonomi
Hvis alle levede som danskere, havde vi brug for tre
jordkloder til vores forbrug. Og flere og flere lever som
os. Verdens befolkning vil vokse fra 7 milliarder
i dag til ca. 10 milliarder i 2050, og samtidig vokser den
globale middelklasse. Resultatet er et stort træk på

jordens ressourcer. Derfor er det tid til at transformere
den nuværende lineære økonomi til en cirkulær
økonomi, hvor vi bevarer produkter og materialer i
kredsløb og udnytter deres værdi så længe som muligt.
Til glæde for virksomhederne, samfundet og miljøet.

Vores vision er, at dansk erhvervsliv har i 2030 en global
førerposition indenfor udvikling, implementering og eksport af
cirkulære løsninger, og at Danmark er verdenskendt som en hub
for cirkulær økonomi.

Virksomheder

Det offentlige

Borgere

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 kommuner
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
services, der fremmer en cirkulær
økonomi.
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Vores målsætninger for dansk erhvervslivs omstilling
til cirkulær økonomi i 2030 er, at

Danmark får mere økonomisk
værdi ud af materialerne ved at
øge ressourceproduktiviteten med
40 % ud fra mængden af materialer
og 15 % ud fra værdien af materialer.

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

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

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

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

Udvikling og målsætning for
ressourceproduktiviteten i Danmark
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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. Ressourceproduktiviteten er her opgjort med udgangspunkt i det
indenlandske materialeforbrug (DMC, Domestic Material Consumption) i forhold til den økonomiske vækst (BNP).
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2025

2030

Målsætning (+40%)
Business as usual (+16%)
Historisk

