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Danmark har europarekorden som det land, der genererer mest husholdningslignende affald pr. indbygger – ca. 800 kg om året. Det er regeringens målsætning at
sikre mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne.
Op til 80 pct. af et produkts miljøbelastning bestemmes i designfasen. Design af
cirkulære løsninger handler om at maksimere værdien og minimere miljøbelastningen fra materialer, produkter og services ved at begrænse materialeforbrug og spild,
forøge levetiden samt gøre det nemmere at reparere, genfremstille, opgradere og
genanvende. I brugsfasen kan man sætte krav til produktet for at stimulerer mere
bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre. Her spiller de officielle miljømærker
Svanen og EU-blomsten en vigtig rolle, og gør det lettere at træffe et troværdigt
grønt valg. Ved at styrke cirkulære forretningsmodeller såsom leje, deling og genbrug af produkter samt ”produkt som service-aftaler” kan man øge udnyttelsesgraden af produkter og materialer.
For at sikre mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne vil regeringen
bl.a.:

Styrke indsatsen for cirkulær økonomi i EU’s ecodesign-krav

Stille krav om miljømærkede statslige indkøb

Stille krav om anvendelse af totaløkonomi i statslige indkøb

Vejlede om reduktion af kalk hos drikkevandsforsyninger

Skabe klare rammer for kommunale genbrugsbutikker

Miljøministeriet / Slotsholmsgade 12 / DK - 1216 København K/ Tlf.: +45 38 14 21 42 / E-mail: mim@mim.dk 1

Fakta om cirkulær økonomi i design, produktion og forbrug


Danmarks ressourceproduktivitet er steget med ca. 3 kr. pr. kg. fra 2008 til
2018, hvilket svarer til en stigning på ca. 25 pct. Ressourceproduktivitet er et
udtryk for, hvor meget værdi et land skaber af de naturressourcer, som landet
forbruger.



Antallet af udbudte produkter og services med det nordiske miljømærke Svanen er steget fra ca. 7.500 i 2015 til ca.18.500 i 2020.



En reduktion af kalkniveauet i drikkevandet i Danmark kan medføre en samfundsøkonomisk gevinst på op til ca. 1 mia. kr. årligt i form af bl.a. forlænget
levetid for elektronik, lavere elforbrug, reduceret forbrug af rengøringsmidler
og reduceret tidsforbrug til rengøring.



Andelen af befolkningen som er aktive i deleøkonomien er steget fra 14 pct. i
2016 til 26 pct. i 2018, hvilket er over EU-gennemsnittet på 23 pct.



Ifølge en befolkningsundersøgelse har knap 8 ud af 10 danskere enten købt
eller solgt brugt i 2019 – en stigning på 10 point pct. ift. 2018.

Figur 1. Udviklingen i Danmarks ressourceproduktivitet (BNP/RMC) 2008-2018.
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Kilde: Danmarks Statistik
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