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Cirkulær Økonomi i praksis siden 1982

Udvikler egne løsninger på tværs af 

industrisektorer

Genanvendt >6 mill. ton restprodukter

Sparet atmosfæren for >2 mill. ton CO2

Aktive i hele Europa

Combineering Group



30% = 1,2 mill. ton årlig reduktion i 2030

• Man tror det reducerer CO2-

udledningen

• Man håber at det vil øge 

genanvendelsen

• Man ønsker at begrænse import af 

affald til danske forbrændingsanlæg

Forbedrer det klimaet – eller er det bare 

for at se godt ud?

Beslutningen



1,2 mill. ton affald vil unødigt blive 

deponeret i EU

Atmosfæren belastes unødvendigt med 

>780.000 ton CO2 hvert år

Klimabelastning fra erstatningsbrændsler 

Beslutningen om en reduktion er dansk -

belastningen sker i udlandet

Klimagasser kender ingen grænser –

men klimaregnskaber gør!

Klimakonsekvensen



Lukning af kapacitet øger næppe 

genanvendelsen !

Importeret affald er forsorteret, så 

genanvendeligt er frasorteret

Dansk affald vil blive eksporteret til 

f.eks. Sverige

Stil krav til produkter

Stil krav til producenter

Genanvendelse



Stor modvilje mod import og eksport af 

affald  – men hvorfor?

I EU’s indre marked bør affald blot være en 

vare med et andet navn

Vi eksporterer over >1 mill. ton metalskrot 

om året

Udlandet bruger >1 mill. ton CO2 af deres 

kvoter på at genanvende vores metal

Supereffektive affaldsforbrændingsanlæg 

30% mod 100% pga. fjernvarme

Her kan vi bidrage til fællesskabet

Import og eksport



600 mill. kr. i direkte medbetaling årligt 

1 milliard kr. sparet energiindkøb årligt*

Biobrændsler er ikke klimaneutrale, så 

der er ingen klimaneutrale brændsler der 

kan erstatte energibehovet på 10 års sigt

Indtægt kan bruges til ”carbon catch” så 

affaldsforbrænding bliver helt CO2-

neutralt

* Ved køb af træpiller som erstatning

Økonomi og energi



Klima er et globalt problem - ikke isoleret 

dansk

Vi kan spare verden for mere end 

780.000 ton CO2 hvert år

1,6 milliard i økonomisk fordel, som kan 

bruges til at gøre affaldsforbrænding 

100% klimaneutralt i Danmark

Og meget klimapositivt for Europa

Det er klimamæssigt og moralsk helt 

forkert at lukke kapacitet nu

Konklusion



Så kære politikere: 

Mener vi det alvorligt eller vil vi 

bare se godt ud?


