DMT respons på
udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi
af 11. oktober 2018
Baggrund:
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og
Radikale Venstre har 11. oktober 2018 indgået aftale om udmøntning af pulje til strategi for
cirkulær økonomi, oven på Regeringens strategi for cirkulær økonomi, der blev offentliggjort
1.9.2018.

Herunder Dansk Miljøteknologis respons på den indgåede aftale.
Initiativ I: Få mere værdi ud af biomassen. Aftaleparterne ønsker at skabe de rette rammer
for at udnytte værdien i biomassen bedst muligt. Der gennemføres en analyse, som kan
fungere som en del af grundlaget for en mulig kommende National Bioøkonomistrategi, der vil
kunne sætte den langsigtede retning for udviklingen af bioøkonomien i Danmark, samt
bidrage med et tværgående blik på hvilke teknologiske og bioressourcemæssige
styrkepositioner, som Danmark besidder, og hvilke markedsmuligheder Danmark kan komme
til at udnytte i fremtiden indenfor det bioøkonomiske område

Dansk Miljøteknologi hilser en kommende National Bioøkonomistrategi velkommen. Der er
brug for at sætte en langsigtet retning på det bioøkonomiske område, som mange andre lande
allerede har fastlagt i nationale strategier. Der er brug for, at denne aftale følges hurtigt op
med en deadline for, hvornår en National Bioøkonomistrategi skal ligge klar. Den aftalte
analyse bør undersøge de teknologiske og bioressourcemæssige styrker vi har i Danmark,
som kan udnyttes markedsmæssigt.

Initiativ 8: Øge fokus på totaløkonomi i offentlige indkøb. Regeringen vil udarbejde en
række nye totalomkostnings- og livscyklusværktøjer, samt indarbejde udgifter til eller
indtægter fra affaldshåndtering og videresalg i de eksisterende og nye værktøjer. Desuden vil
regeringen analysere området nærmere, udarbejde vejledninger og integrere totaløkonomi i
den kommende digitale strategi for byggeriet. Der afsættes i alt 5,6 mio. kr. i perioden 201922 til dette initiativ
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Dansk Miljøteknologi ser frem til, at regeringsgrundlagets ord om at anvende
livscyklusbetragtninger ved offentlige indkøb og investeringer bliver realiseret, og at TCO
(Total Cost of Ownership) nu bliver effektivt udbredt i hele den offentlige sektor. Regeringen
bør sikre, at den nyeste vejledning vedr. TCO i vandsektoren anvendes i praksis, når der
foretages nye investeringer i de danske vandforsyninger. Der bør hyppigt følges op på, om
TCO-principperne i vandsektoren reelt følges, eller om der er tale om business as usual, hvor
fokus primært på indkøbsprisen.
Initiativ K: Videreføre det grønne nationalregnskab. Regeringen vil videreføre driften af
det grønne nationalregnskab i 2019-20, og undersøge i hvilket omfang cirkularitet og andre
miljøaspekter kan indgå i officielle beregninger og publikationer. Videreførelsen af det grønne
nationalregnskab vil forbedre muligheden for at følge udviklingen i omstillingen til en mere
cirkulær økonomi og sikre et mere fyldestgørende grundlag for fremtidige politiske
beslutninger. Der afsættes i alt 7,0 mio. kr. i perioden 2019-20 til dette initiativ
Dansk Miljøteknologi støtter, at det grønne nationalregnskab genskabes, så man både
økonomisk og miljømæssigt kan følge med i, om vi er på rette vej. Derved kan vi rette
indsatsen til, så vi opnår den bedste miljømæssige effekt på den mest omkostningseffektive
måde.
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