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Den 27. juni 2016 

 

  

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 1263 stillet den 21. juni 2016 af 

Lisbeth Bech Poulsen (SF). 

Spørgsmål nr. S 1263 

”Kan ministeren bekræfte, at Danmark fortsat støtter Kommissionens forslag om mål og 

tidsgrænser for genbrug og genanvendelse, og vil ministeren i forhandlingerne om 

affaldsdirektiverne i EU lægge afgørende vægt på vedtagelse af bindende mål og tidsgrænser?”  

 

 

Svar 

Regeringen prioriterer, at der ud fra såvel konkurrence- som miljøhensyn bør fastlægges 

ensartede rammevilkår for niveauet for genanvendelse i EU, og at der bør ske en revision af de 

eksisterende mål for genanvendelse af emballageaffald, husholdningsaffald og lignende affald fra 

andre kilder. 

  

Det er endnu for tidligt at tage stilling til de konkrete målsætninger for genanvendelse. Det vil 

ske, når de endelige analyser af de økonomiske og miljømæssige konsekvenser foreligger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esben Lunde Larsen / Claus Torp 

 

Folketingets Lovsekretariat 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 1263 stillet den 21. 

juni 2016 af Lisbeth Bech Poulsen (SF). 

Spørgsmål nr. S 1263 

”Kan ministeren bekræfte, at Danmark fortsat støtter Kommissionens 

forslag om mål og tidsgrænser for genbrug og genanvendelse, og vil 

ministeren i forhandlingerne om affaldsdirektiverne i EU lægge 

afgørende vægt på vedtagelse af bindende mål og tidsgrænser?  

” 

 

Hvis spørgsmålet er efterfulgt af en skriftlig begrundelse, indsættes denne ligeledes 

ordret. 

Svar 

Jeg kan bekræfte, at regeringen prioriterer, at der ud fra såvel konkurrenceevne 

som miljøhensyn fastlægges ensartede rammevilkår for niveauet for 

genanvendelse. 

  

De endelige forslag til konkrete mål vil jeg tage stilling til, når arbejdsgruppen i 

Kommissionen har afsluttet det i gangværende arbejde med at fastlægge 

beregningsmetoder mv., og når de endelige analyser af målsætningernes 

økonomiske og miljømæssige konsekvenser foreligger. 

Folketingets Lovsekretariat 

Christiansborg 

1240 København K 

 

Vejledning til udfyldning: 
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