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Røde Kors’ høringssvar til ”Handlingsplan for cirkulær økonomi” 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar til handlingsplan for cirkulær økonomi, som 

vi har læst med interesse. Herunder følger vores generelle og mere specifikke bemærkninger.  

 

 

Generelle bemærkninger 

Røde Kors er yderst positive over for en handlingsplan for cirkulær økonomi. Vi har tidligere ønsket et 

sådant initiativ, da vi mener, at en samfundsøkonomisk tilgang til virkemidler og værktøjer vil styrke 

og motivere den cirkulære økonomi mest muligt.  

 

Danmark er dygtige til genbrug, blandt andet fordi vigtige aktører på genbrugsområdet succesfuldt 

formår at gøre genbrugelige effekter interessante for kunder. Et system, der har vist sin værdi i 

mange år, og som er med til at udvikle og fastholde god cirkulær økonomi i Danmark. Derfor ønsker 

Røde Kors, at den bredere forståelse af cirkulær økonomi integreres mere i arbejdet omkring 

genbrug. Regeringen har på andre områder sat fokus på partnerskaber om ambitiøse målsætninger, 

hvor relevante aktører bidrager på hver sin måde. Røde Kors foreslår derfor, at partnerskab og 

tværgående samarbejde skal være en central del af strategien i det videre arbejde med 

handlingsplanen om cirkulær økonomi. Som genbrugsaktør ønsker vi i høj grad at byde os til, som en 

del af løsningen – i stil med Kommissionens tanker ”Circular Economy Action Plan”.  

 

 

Mere fokus på genbrug  

Med den tidligere affaldsaftale blev der sendt et klart politisk signal om, at der skal øget fokus på 

genbrug i Danmark. Dette bør ligeledes afspejle sig i en cirkulær økonomi, så den ikke udelukkende 

har fokus på genanvendelse – men at gode rammer for genbrug også bliver en del af hovedvisionen 

for den cirkulære handlingsplan.  
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Flere genbrugsrelaterede målsætninger og indikatorer  

Vi finder handlingsplanens målsætninger og indikatorer meget affaldsnære. Røde Kors mener, at der 

skal et øget fokus på det bredere cirkulære perspektiv. Vi foreslår derfor følgende alternative 

indikatorer og målsætninger:  

• Det samlede salg af genbrugsgenstande, opgjort pr. borger pr. kommune, efter anvisninger fra en 

arbejdsgruppe i EU-regi   

• Udviklingen i strømmen af nyt tøj og nye tekstiler ind i landet 

• Antal m2 i det offentlige rum pr. 1.000 borgere, som hver kommune har afsat til 

genbrugscontainere 

 

 

Større rolle til den humanitære branche i planen  

Vi opfordrer kraftigt til, at den humanitære branches genbrugsaktivitet får en større rolle i 

handlingsplanen. Genbrugsaktiviteten i Røde Kors er i høj grad med til at finansiere vores sociale 

aktiviteter i Danmark, og det generelle folkelige engagement i humanitært arbejde både i Danmark 

og i resten af verden. Dette understøttes af Dansk Industri og ISOBRO, der kan dokumentere, at den 

humanitære branches rolle i understøttelse af den cirkulære økonomi er langt større end 

genbrugspladser- og hjørner. Handlingsplanen mangler på nuværende tidspunkt nuancer i 

spørgsmålet om genbrug. Røde Kors står til rådighed i forhold til at bidrage med dette.  

 

 

Den kommunale indsats for øget genbrug 

Røde Kors støtter op omkring ISOBRO’s kommentarer til den kommunale indsats for øget genbrug.  

Vi mener, at der skal være fair og lige konkurrence om genbrugsartikler. Derfor er det mangelfuldt, 

når handlingsplanen kun præsenterer optionen omkring salg af genbrugsartikler til markedspris på 

genbrugspladser. Genbrugspladserne følger ikke markedsprisen for de genbrugelige effekter. Vi 

foreslår derfor, at der tilføjes en dimension til spørgsmålet om adgang til genbrugsartikler, hvor 

muligheden for at kommunerne kan donere artiklerne til frivillige organisationer – en dimension, som 

både Ankestyrelsen og Klima-, energi- og forsyningsministeriet bakker op omkring. Dette vil være en 

fordel for kommunerne, dels fordi de ikke påføres en nettoudgift i forbindelse med salget og dels fordi 

kommunerne bør have en interesse i, at en stor del af overskuddet fra de frivillige genbrugsbutikker 

kanaliseres ud til sårbare borgere i kommunen via frivillige aktiviteter og andre tilbud.  

Dette forslag vil også indfri det politiske ønske om, at private, herunder borgere og frivillige 

organisationer, sikres førsteret til genbrugsartiklerne.   

 

 

 
Venlig hilsen  
  

  
  
Anders Ladekarl  
Generalsekretær  

 

 

 


