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Røde Kors’ høringssvar til ”lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om 

Forsyningstilsynet” 

Røde Kors i Danmark takker for muligheden for at afgive høringssvar til lov om ændring af lov om 

miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet, som vi har læst med interesse. Røde Kors støtter 

ambitionen om at skabe et mere cirkulært affaldssystem og den politiske aftale om en Klimaplan for 

en grøn affaldssektor, som der blev opnået bred politisk enighed om i sommeren 2020. 

 

I forhold til det forliggende lovudkast skal det dog understreges, at ambitionen må være, at så 

mange genstande som muligt bliver anvendt til direkte genbrug. I 2020 solgte Røde Kors ’

genbrugsbutikker mere end 6.5 mio. genstande til direkte genbrug. Det store bidrag som de frivillige 

humanitære organisationer bidrager til at fremme det direkte genbrug er efter vores opfattelse ikke i 

tilstrækkeligt omfang indtænkt i lovudkastet.  

 

Vi skal derfor kraftigt opfordre til, at den humanitære branches genbrugsaktivitet får en større rolle i 

ændringerne til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet. Røde Kors 

har i de seneste år oplevet en form for konkurrencepres fra den kommunale sektor på 

genbrugsområdet, hvilket potentielt kan underminere mulighederne for det store potentiale, der 

fortsat findes for at øge anvendelsen af direkte genbrug i Danmark.  

 

Røde Kors har længe været en stor aktør på genbrugsområdet og det er vores opfattelse af 

lovudkastet ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at de kræfter og det potentiale, som Røde Kors og andre 

frivillige organisationer besidder tilgodeses. Derfor er det vores grundopfattelse, at lovudkastet ikke 

er i overensstemmelse med de de politiske intentioner, der klart lå i den oprindelige politiske 

klimaplan for en grøn affaldssektor.  

 

Genbrugsaktiviteten i Røde Kors er i høj grad med til at finansiere vores sociale aktiviteter i Danmark, 

og styrke det generelle folkelige engagement i humanitært arbejde både i Danmark og i resten af 

verden. Der er ca. 10.000 frivillige engageret i dette arbejde, der sikrer, at 6.5 mio genstande, der 

skulle have være smidt ud bliver til direkte genbrug. Herudover viser beregninger, at Røde Kors 

genbrugsbutikker i 2020 netto fortrængte i alt 16.300 ton CO2.   
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De humanitære organisationers rolle må præciseres og styrkes i lovudkastet. Røde Kors skal i den 

forbindelse henvise til det høringssvar som ISOBRO har afgivet og som vi bakker fuldt op om.  

Det gælder ønsket om mere ensartethed over hele landet, så kommunerne altid skal inddrage de 

humanitære organisationer til at aftage genbrugsgenstande, og at der skal være en effektiv og 

hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det offentlige og de humanitære og frivillige organisationer,  

 

Den offentlige sektor må ikke uhensigtsmæssigt og imod intentionerne i den politiske aftale om en 

klimplan for en grøn affaldssektor underminere det velfungerende genbrugsmarked, der allerede 

findes, og som er en essentiel finansieringskilde for de humanitære organisationers arbejde. Derfor 

bør mål og incitamentsstrukturer understøtte, at vi får mere direkte genbrug og derefter  

genanvendelse.  

 

 
Venlig hilsen  

  

  
  
Anders Ladekarl  
Generalsekretær  

 

 


