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Vi skal fortsat kæmpe for at nå ambitiøst mål i
2035, lyder det fra affaldsbranchen. Social-
demokratiet er parat til at ensrette sorteringen
på tværs af kommuner.

tekst MADS BRANDSEN

Hvad har Tyskland til fælles
med blandt andre Slovenien,
Østrig og Holland? Jo, de er al-
le bedre til at genanvende eller
kompostere husholdningsaf-
faldet end Danmark, viser nye
tal fra Eurostat.
Danmark genanvender eller
komposterer 48 procent af af-
faldet fra husstandene, mens
EU’s 28 lande gennemsnitligt
ligger på 47 procent. Tyskland
skiller sig markant ud ved at
sende hele 67 procent af affal-
det til genanvendelse.
Om blot 15 år skal hele EU op
på 65 procent, og det bliver
ikke nemt.
–Danmark ligger i den pæne

ende,men vi skal videre. Det bli-
ver lige så svært somat nåCO2-
reduktionsmålet.Menheldigvis
gør danskerne det godt, og de vil
også gerne genanvendemere,
sigerMikkelWinkler, der er di-
rektør iDanskAffaldsforening.
Tallene fra Eurostat dækker
overmængden, der er indsamlet
til genanvendelse, forbrænding
og deponi, men siger intet om,
hvormeget der rent faktisk er
blevet genanvendt.
Fra 2011 til 2018 har Danmark
øget andelen af genanvendelse
fra 37 til 48 procent, men når
vi skal endnu højere op, kræver
det ifølgeMikkelWinkler, at vi
reelt indsamlermere, fordi der
altid vil være et tab.
I regeringspartiet Socialde-

mokratiet slår miljøordfører
Mette Gjerskov også fast, at vi
skal videre.
–Vi er ikke i førertrøjen her. Det
skyldes, at vi har været gode til at
brænde affald af,men vi er nødt
til at genanvende endnumere.
På langt sigt så jeg gerne, at der
stod på alle emballager, hvordan
de skal sorteres, så dette er en-
kelt for forbrugerne, siger hun.
Der er i dag store variationer
mellem kommunerne, når det
kommer til indsamlingen af
husholdningsaffald. Det går ik-

Danmark er niendebedst
til genbrug i EU
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Sådan ender husholdningsaffaldet i Europa

ke, når vi skal nå et fællesmål,
lyder det fraMette Gjerskov.
– Set fra statens synspunkt er det
en udfordring, at kommunerne
gør det så forskelligt, som tilfæl-
det er. På et eller andet tidspunkt
må vi have den snakmed kom-
munerne. Vi bliver simpelthen
nødt til at have ensartede frak-
tioner i hele landet, siger hun.
Det er KL enig i. I et udspil, der
blev udarbejdet sammenmed
Dansk Affaldsforening sidste år,
fremhæves det netop, at der er
brug for ensartethed på tværs af
kommunerne.
–Det skal være lettere for borg-
ere og virksomheder at sortere
og komme afmed deres affald.
Og det skal være ensartet over-
alt i landet. Borgerne skal op-
leve sammenhæng – på tværs af
kommuner – sagde Jacob Bjer-
regaard, der er formand for KL’s
miljø- og forsyningsudvalg,
dengang.•mdbr@kl.dk
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