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I 2025 forventes 75% af 
jorden befolkning at bo og 

leve i byer/byområder



En Verden med 7 mia. 
mennesker

Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)
Middelklassen vokser dramatisk



Befolkningstilvækst
og den voksende 

middelklasse
• Afrika
• Sydamerika
• USA
• Indien
• EU – øst
• Tyrkiet



Privat Konsum Norge 
(Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.)

2,6 % i DK og SE
Mængde-
Opgørelse

(faste priser)

Kilde: Statistisk 
Sentralbyro



Tidsånden i Norden
og EU  

• Krisen  skabte ændringer i tidsånden:
– Fra super materialisme til eftertanke og tilbageholdenhed.
– Fornuft frem for overflod – pris, opsparing og mindre 

forbrug forbrug 
– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Kriser!

• En ny tid med fokus på ansvarlighed, bæredygtighed, 
genbrug og genanvendelighed. 

• De nye værdier: Nærhed, det autentiske , fokus på hjem 
og hjemlighed/hygge.
– Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
– Hjemmestrik, Anti-mode og antimaterialisme 



Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Befolkning i Dk, Sverige, 
Norge og Finland

2011
Norge 4,9 mio.
Dk   5,5 mio.
Finland 5,3 mio.Finland 5,3 mio.
Sverige – 9,4 mio.

Vækst  25 år.
8% (DK), F (10%), S 
(11%) til 27 % i Norge



Tendenser

• Jo rigere samfund og indbyggere, jo mere affald
• Den vestlige verden har stor affaldsmængde pr. 

indbygger, men  andre dele af verden er  godt 
på vej i samme retningpå vej i samme retning

• Affald opfattede vi som noget vi skal indsamle, 
brænde, deponere eller genindvinde, så det ikke 
belaster mennesker og miljø ( luft, jord, vand)

• Fornuftig og sikker affaldshåndtering er vigtig 
del af infrastrukturen i et  godt og 
velfungerende sted at leve og bo for mennesker



Konsekvens 2030

• Voksende befolkning i nordiske lande
• Fortsat øget vækst om end forskellig i nordiske 
• lande
• Mere  affald og mere efterspørgsel efter energi
• Med mindre vi forbruger og smider mindre væk
• Er det et problem, hvis vi  sørger for at optimere 
• Genanvendelse, recycling og energiudvikling af 
• Affaldet ?



Danmark i Verden 2020

Norden i VerdenNorden i VerdenNorden i VerdenNorden i Verden
Åbne økonomier med Åbne økonomier med Åbne økonomier med Åbne økonomier med 
Flere og mere Flere og mere Flere og mere Flere og mere 
komplekse komplekse komplekse komplekse komplekse komplekse komplekse komplekse 

samhandelsmønstre  samhandelsmønstre  samhandelsmønstre  samhandelsmønstre  
2030203020302030



Virksomheder i Norden i 
dag 

• DK- Industri,  Landbrug,  og transport, søfart 
• Norge – Olie, brændstoffer, metal, råvarer, 

industrimaskiner og  fiskeri. 
• Sverige- elektronik, maskiner,( biler), papir, jern • Sverige- elektronik, maskiner,( biler), papir, jern 

og stål. 
• Finland – industri, service, råvarer (træ)
• Erhvervstruktur – få store virksomheder, mange 

små- og mellemstore 
• Store regionale forskelle i landene



Affald og 
erhvervsvirksomheder 

• Største affaldsproducenter  i EU (især byggeri)
• Omfang, farlighedsgrad, og behov for særlige 

håndtering/deponering  er en  væsentlig del af 
omkostningsstrukturen i større globale omkostningsstrukturen i større globale 
virksomheder.

• De fleste virksomheder vil arbejde med 
intelligente løsninger indenfor energioptimering 
i  produkter, processer og produktion

• Flere virksomheder vil arbejde med bedre 
metoder til genbrug, recycling mv. 



Transparens og 
forbrugerkrav 2030

• Global orientering, produktion og 
opmærksomhed blandt mennesker i Norden

• Forventning og gennemsigtighed i forhold til 
produktion, transport og arbejdskraftens vilkår  produktion, transport og arbejdskraftens vilkår  
uanset om der foregår i DK, Europa, Asien og 
Sydamerika

• Ikke mindst – en garanti for at det sker på den 
mest bæredygtige og miljøskånsomme måde

• Ansvarligheden ……. men forventning om 
virksomhed har styr på det.



Solen som 
energikilde

• Den daglige mængde solenergi, som rammer Jorden, 
svarer til den mængde energi, som Jordens 7 milliarder 
mennesker forbruger i løbet af 27 år 

• Vi bruger 1 promille af Solens indstråling i samlet 
energiforbrug på jorden

• Kun 30% af Solens stråler bliver spejlet tilbage. 70 % 
kommer igennem

• Det er nok til, at jorden på bare én time modtager mere 
energi end alle lande i verden bruger på et år!

• Der er en meget stort potentiale i vedvarende energi –
vind, vand, sol, bio-brændsel mv. 



Klima
Danmark

2050

”Vi skal varme vores huse op med eldrevne 
varmepumper, hvor vindmøllerne leverer 
energien og med fjernvarme. Biomasse,

solvarme, geotermi og varmepumper skal 
tilsammen levere energien til fjernvarmen”

Udlandet – den vigtigste komponent i systemet!



Decentrale energikilder

• Jordvarme
– Ikke så oplangt i lejligheder, men et godt fælles anlæg kan være 

vejen frem

• Varmeveksler
– Afhængig af elprisen, kun effektiv når alternativet er oliefyr

• Solenergi – varme
– Ok til varmt vand mv., men skæmmer ofte taget, samlet løsning 

pr. bygning en fordel

• Solcelle-el 
– Det nye store vækstområde – bliver hele tiden mere effektive

• Byvindmøller – et klimaflip, der ikke kommer tilbage



Hierarki indenfor 
affaldsbehandling frem 

mod 2030 ( EU)



Cradle to Cradle  2030

• I Cradle to Cradle®,  findes der ikke affald.
• To typer af materialestrømme fra planeten enten  

enten biologiske eller tekniske, som kan indgå i 
nye  cirkulære processernye  cirkulære processer

• Det rigtige materiale bringes til det rigtige sted 
på det rigtige tidspunkt 

• Konsekvens - Ingen affald , spild og forbrug af 
energi for at kunne genanvende materialet.

• I stedet for vugge til grav (affald)



Cases  
www.epea.com

• Produkt og komponenter er  udviklet med fokus 
på så lavt energiforbrug eller selv 
energiproducerende ( solceller) 

• Alle komponenter kan direkte genanvendes i • Alle komponenter kan direkte genanvendes i 
nye produkter, Typisk alle materialer, lavt 
energiforbrug og høj direkte genanvendelighed 

• F.eks. Philips Econova Television, Backhausen 
returnity tekstiler ( 100 % genanvendelige), 

• Princippet bruges til kreativ udvikling af 
bygning, produkt, materialer og proces.



Cradle to Cradle frem for 
genanvendelse 2030

• Kan I samarbejde med virksomheder om udvikle 
flere cradle to cradle produkter?

• Måder at skabe mindre affald og mere 
ressource på en enkel og ikke krævende måderessource på en enkel og ikke krævende måde

• Frem for deponi og afbrænding finde nye veje 
og måder at genanvende materialer på

• Det kræver nye tankegange og ændring af 
strategien for jeres virksomhed 



Strategiske udfordringer 
frem mod 2030



Regulering, liberalisering 
og politisering

• Fra offentlig monopol virksomhed til central 
aktør i konkurrence med andre aktører især
I forhold til virksomhederne 

• Sikkerhed, sundheds og fiskale interesser i at 
beholde affaldshåndtering i kommuner

• Politisering - Lære at sno sig og få indflydelse 
og skabe forbedringer indenfor 
mulighedsrummet



Affaldsarenaen 
frem mod 2030

• Fra få aktører til mange aktører både 
producenter og aftagere.

• Mange forskellige signaler om klima, energi, 
CO2, biomasseCO2, biomasse

• Nye moder og noder, nogle mere 
dokumenterede end andre 

• Virkeligheden og fremtiden er usikker
• Stort behov for mennesker og systemer, som 

besidder viden om affald, affaldssystemer, 
intelligente løsninger  



Affaldsarenaen 2030

• I skal være de særlige specialister indenfor 
jeres felt

• Parat til ændre retning og systemer afhængig 
af, hvad der sker ”Navigere i Kaos”af, hvad der sker ”Navigere i Kaos”

• Der kommer hele tiden nye farlige stoffer, 
materialer og måder at fremstille, transportere 
og undgå affald på.

• Fra reaktiv aktør til proaktiv aktiv måske også 
politisk sørge for at politikere får den relevante 
viden  om nye måder og metoder



Strategisk kompetence 
udvikling af  

forbrændingsanlæg 
• Væk fra aftagertankegang  mod reel udvikling 

og rådgivning af virksomheder og private 
• Specialisering og konkurrencevilkår gør, at det 

kræver særligt kendskab til virksomhed og kræver særligt kendskab til virksomhed og 
branche

• Systematisk analyse af branche, virksomhed, 
kommune, område og de særlige vilkår.

• Se egne muligheder eller vælge fra 





Det fleksible multianlæg 

• Afbrænding 
• Biomasse
• Recycling  og Cradle to Cradle tænkes ind i 

processer, byggeri mv.processer, byggeri mv.
• Samarbejde  med private virksomheder 
• Folkeoplysning?
• Hvorfor bygger vi så solidt og varigt 
• Måske mere hensigtmæssigt med anlæg med 

indbygget kort levetid
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