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Til miljøminister Lea Wermelin og klimaminister Dan Jørgensen 

Kopi til Miljø- og Fødevareudvalget samt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 

 

Kære Lea Wermelin og Dan Jørgensen,  

 

 

Danmark har brug for moderne rammer for offentligt-private af-

faldsanlæg 
 

 

I Urbaser – den største private indsamler af husholdningsaffald i Danmark – og 

Dansk Affaldsforening – interesseorganisation for kommuner og kommunale af-

faldsselskaber – ser vi mange positive elementer i regeringens foreslåede tiltag 

på affaldsområdet. 

 

Imidlertid savner vi flere detaljer om, hvordan regeringen vil sikre reel genanven-

delse af det affald, borgerne nu i højere grad skal sortere ensartet og i større 

mængder. 

 

Vi efterlyser særligt fokus på de muligheder for cirkulær økonomi, grøn omstilling, 

CO2-reduktioner og nye, grønne danske arbejdspladser, der ligger i fælles of-

fentligt-private affaldsanlæg. 

 

Urbaser, som har hovedkvarter i Spanien, driver over 50 genanvendelsesanlæg i 

Europa i fælles ejerskab med lokale kommuner og offentlige myndigheder. Det er 

en velfungerende model, der kombinerer det bedste fra begge verdener.  

 

I Urbaser ønsker vi at investere i Danmark, men det kræver markant bedre ram-

mer for offentligt-privat samarbejde på affaldsområdet. Derfor bakker vi op om 

Dansk Affaldsforenings fem-punkts klimaplan, som netop indeholder en ny model 

for offentligt-private affaldsanlæg i Danmark. 

 

I Dansk Affaldsforening har vores medlemmer et godt samarbejde med Urbaser, 

hvad angår afhentning af affald hjemme hos danskerne, men når vi fremover skal 

styrke den reelle genanvendelse, kræver det en udvidelse af samarbejdet, så vi 

sikrer reelle, transparente og omkostningseffektive miljø- og klimagevinster. Den 

nuværende lovgivning spænder ben for dette udvidede samarbejde.  
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Offentligt



 

Derfor ser vi i Dansk Affaldsforening store perspektiver i at samarbejde med Ur-

baser, som både har erfaringen og viljen til at drive offentligt-private affaldsanlæg 

i Danmark. 

 

Vi vil i fællesskab følge op på denne indledende henvendelse med et uddybende 

notat, der dels beskriver Urbasers erfaringer med en række konkrete anlæg i EU-

lande, og dels beskriver de lovgivningsmæssige barrierer, der forhindrer OPP på 

affaldsområdet i Danmark – og som allerede har spændt ben for konkrete, dan-

ske anlæg, der ellers var tæt på at blive realiseret. 

 

Vi stiller os derudover naturligvis til rådighed for et fælles møde med jer begge. 

 

Med venlig hilsen 

 

Stefan Olin Mikkel Brandrup 

Kommerciel direktør Direktør 

Urbaser A/S Dansk Affaldsforening  

  

sto@urbaser.dk mb@danskaffaldsforening.dk  

4189 2055 2889 9912 

 
 
 

 
 
Dansk Affaldsforening har 55 medlemmer blandt kommuner og kommunale selskaber i 
Danmark og på Færøerne. Medlemmerne indsamler og håndterer husholdningsaffald og 
erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere. 
 
Urbaser er den største private indsamler af affald fra husholdninger i Danmark, og står for 
indsamlingen i 21 kommuner. Vi håndterer affald fra 1,4 mio. danskere. På verdensplan 
driver Urbaser 130 affaldsanlæg og beskæftiger 40.000 mennesker i 27 lande. 
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