Bæredygtig affaldsstrategi for
fremtidens Danmark
Indledning
Samfundets syn på affald har ændret sig, fra at være noget der gerne sås gemt væk, skal det nu helst
genanvendes og ses på som en ressource for samfundet. For at dette skal kunne fungere optimal mener
Radikal Ungdom at der skal foretages ændringer i samfundet, til fordel for både miljøet og økonomien.
Ændringerne skal foretages både for husholdninger og for virksomheder.

Frit marked for affaldshåndtering
For at sikre at affald håndteres på den mest effektive og ressourceudnyttende måde, mener vi, at
affaldshåndteringen skal liberaliseres, da de kommunale forvaltninger er underlagt forvaltningsmæssige
principper, der gør den nuværende affaldsbehandling ufleksibel og dyr. At sætte affaldshåndteringen i
udbud vil betyde, at private virksomheder kan operere på tværs af kommunegrænser samtidig med, at
virksomhederne må profitere på det genbrugelige affald, hvilket kommuner ikke må.
Ved en øget konkurrence på området vil de virksomheder, der optimerer ressourcegenanvendelse ved
teknologisk udvikling samt får størst profit, ende med opgaverne. Herved skabes både private
arbejdspladser i en grøn industri samtidig med, at der sikres en bæredygtig håndtering af ressourcer
baseret på et frit marked.
Derfor mener Radikal Ungdom, at:

De kommunale opgaver om affaldshåndtering skal sendes i udbud.
Danmark skal være et foregangsland for miljørigtig og profitabel affaldshåndtering

Håndtering af husholdningsaffald
I dag står kommunerne for afhentning, sortering og håndtering af affald. Det medfører, at opgaverne løses
på forskellige måder fra kommune til kommune, hvoraf de færreste har tilfredsstillende krav til
husholdningers sortering af affald, da kommunernes størrelse vanskeliggør en effektiv sortering og i
særdeleshed håndtering af affald. Der er i dag meget fastlåste krav til kommunernes håndtering af affald,
hvilket blandt andet betyder at kommunerne ikke kan sælge affald og ikke har mulighed for at modregne
potentielle indtægter fra salg af affald.
Radikal Ungdom ønsker at løse disse udfordringer ved at gennemføre en privatisering af
affaldshåndteringen og nationale krav til affaldssortering og affaldshåndtering. Standardisering skal ske ved
nationale krav til sortering og håndtering af affald. Kommunerne skal stadig stå for sortering og indsamling
af affald, men det indsamlede affald skal sendes i udbud på det private marked.
Derfor mener Radikal Ungdom, at:

Håndtering af sorteret affald skal sendes i udbud på det private marked.

Der skal være nationale standarder for affaldssortering hos husholdninger.
Der skal være nationale krav til private virksomheders håndtering af det købte affald.
Indtægterne fra kommunernes salg af affald modregnes i kommunens beskatningen af
indsamling og sortering af affald.

Håndtering af virksomhedsaffald
Virksomheders affald er meget varierende fra virksomhed til virksomhed. Industrivirksomheder er lige nu
underlagt forskellige krav fra EU afhængig af affaldstype. Dette system ser vi som udgangspunkt som
velfungerende pga. de meget forskellige affaldstyper, industrivirksomheder producerer (fx byggeaffald fra
en trælast og kemisk affald fra en medicinalvirksomhed). Kontorer genererer i modsætning til
industrivirksomheder affaldstyper, der i høj grad ligner husholdningernes. Vi mener derfor, at kontorer
burde sortere affald i samme system som husholdningerne.
Fødevarevirksomheder har ligesom kontorer affald lignende husholdninger og kan derfor underlægges
samme affaldshåndteringssystem. Fødevarevirksomheder genererer dog lige nu mere affald end
nødvendigt, og vi mener, at man kan og burde være bedre til at udnytte madvarer inden de bliver til affald.
Derfor ønsker vi at indføre en affaldsafgift på fødevarevirksomheder, der takserer deres genererede affald,
således der skabes størreincitament til fx. at give potentielt affald til hjælpeorganisationer.
Derfor mener vi i Radikal Ungdom, at:

Industrivirksomheder skal fortsat leve op til EU’s affaldshåndteringskrav. Når ny teknologi
muliggør bedre affaldshåndtering, skal kravene som følge heraf opdateres.
Kontorvirksomheder og andre virksomheder, der kun producerer affald, man kan finde i en
almindelig husholdning, skal leve op til de samme krav om affaldssortering som for
husholdninger.
Der skal lægges en afgift på genereret affald fra fødevarevirksomheder.

