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BEGREBSAFKLARING 

BEGREBER OG  
FORKORTELSER 

FORKLARING 

ADEME Den franske Energi- og Miljøstyrelse 

Affald Ved affald forstås [i affaldsbekendtgørelsen] ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren 
skiller sig af med, agter eller er forpligtet til at skille sig af med1 

AFNOR Det franske standardiseringsorgan 

Bortskaffelse Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører 
til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse2 

CEI Cirkulært økonomisk indeks: Defineres som ratioen mellem værdien fra genbrugte materialer og 
genanvendte materialer3  

Cirkulære elementer Cirkulær produktion og produkter, cirkulært forbrug, genanvendelse, forberedelse til genbrug og 
genbrug. 

Cirkulært forbrug Et cirkulært forbrug handler dels om at reducere det ressourcetunge forbrug, dels om at forlænge 
produkters levetid ved at købe kvalitet og ved løbende vedligehold og reparation. En lang levetid kan 
også fremmes ved leje-, leasing- eller deleordninger. 

Cirkulær produktion 
og produkter 

Cirkulær produktion og produkter handler om at designe til lang holdbarhed, til adskillelse, i rene 
materialer uden skadelig kemi, baseret på genbrugte og genanvendte materialer på ressourceeffek-
tiv vis.  

CØ Cirkulær Økonomi forstås som en økonomi ”hvor værdien af produkter, materialer og ressourcer 
fastholdes i økonomien så længe som muligt, samtidig med at affaldsproduktionen minimeres” 

Den cirkulære stige  Cirkulære strategier i prioriteret rækkefølge: Undgå, gentænk, reducer, genbrug, reparer, istandsæt, 
genfremstil, giv nyt formål, genanvend, genvind energi  

DMC Indenlandsk materialeanvendelse (Domestic Material Consumption): Måler den samlede mængde af 
materialer, der bruges af en økonomi. 
DMC = Indenlandsk udvinding + import – eksport = DMI – eksport   

DMI Direkte materialeinput (Domestic Material Input): Materialeinput til en økonomi 
DMI = indenlandsk udvinding + import 
DMC og DMI falder, hvis produktionen outsources, fordi det alene er ressourcerne i selve slutproduk-
tet, der medtages i importen, og ikke de ressourcer, der er forbrugt i produktionen af slutproduktet. 
Se også RMC og RMI.  

DS Danmarks Statistik 

EMF Ellen MacArthur Foundation 

Forandringsteori En model for den kausale sammenhæng i en forandringsproces mellem de effekter, der ønskes op-
nået, og de indsatser, der gennemføres. Hvis det skal lykkes at skabe forandring (effekter), skal akti-
viteter, output, outcome og impact have kausal sammenhæng.  

Forberedelse til gen-
brug (FtG) 

Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller 
produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden 
forbehandling4 

Fysisk  
handelsbalance 

Balance mellem de ressourcer, der tilføres til økonomien, og de ressourcer, der udgår fra økonomien 
ved forbrænding og deponi 

                                                             
1 MST (2019a). Centrale ord og begreber 
2 MST (2019a). Centrale ord og begreber 
3 De Maio og Rem (2015): A robust indicator for promoting circular economy through recycling 
4 MST (2019a). Centrale ord og begreber 
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Genanvendelse Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller 
stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforar-
bejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der 
skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer5 

Genbrug Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme for-
mål, som de var udformet til6 

LCA Life Cycle Assessment eller livscyklusanalyser måler miljø- og klimaaftrykket gennem hele et pro-
dukts livscyklus 

MCI Indikator for Materialecirkularitet – angiver hvor cirkulær materialerne i et produkt er, inklusive for-
brugsfasen og holdbarheden (udviklet af Ellen MacArthur Foundation).  

MEEM Det Franske Ministerium for Miljø, Energi og Maritime anliggende  

MFVM Miljø- og Fødevareministeriet 

MST Miljøstyrelsen 

Offentlige grønne 
indkøb 

EU forstår offentlige grønne indkøb som en proces, hvor offentlige myndigheder køber varer og tje-
nesteydelser med et mindre miljøaftryk sammenlignet med de varer, der ellers ville være købt7. 

PBL Hollands Miljøvurderingsstyrelse 

RACER ”RACER” er et akronym for et system til vurdering af indikatorers værdi i en sammenhæng:  ’Rele-
vant, Accepted, Credible, Easy og Robust’.  

Ressourcedepot Bygningsmasse, maskiner og lignende passiver, der indeholder mange ressourcer, men som ikke op-
gives i den fysiske materialebalance, der alene måler ressourcekredsløbet.  

RIVM Hollands Nationale Institut for Offentlige Sundhed og Miljø (RIVM) 

RMC Råstofmaterialeforbrug (Raw Material Consumption) betegnes også "materialeaftrykket": Måler res-
sourceanvendelsen i slutforbruget fra både husholdninger, myndigheder og virksomheder, lige me-
get hvor i verden produkterne bliver fabrikeret.  
RMC = indenlandsk udvinding + import (målt i RME) – eksport (målt i RME) = RMI – Eksport (i RME) 

RME Råstofækvivalenter (Raw Material Equivalents). Vægten på et givent produkt tager ikke højde for de 
ressourcer, det krævede at fremstille produktet (fx fossilenergi eller spildte/tiloversblevne ressour-
cer (affaldsmaterialer)). Ved at konvertere et produkt til råstofækvivalenter (RME) fås det faktiske 
råstofforbrug. 

RMI Råstofmaterialeinput (Raw Material Input): Mængden af råstoffer, som det kræver at producere ma-
terialer, der anvendes i slutforbruget, lige meget hvor i verden produkterne bliver fabrikeret. 
RMI= Indenlansk udvinding + import (RME)  

RPI Reuse Potential Indicator – indikator for genbrugspotentialet.  

SDES Det Franske Institut for Data og Statistiske Studier (SDES) 

Sekundære råstoffer Råstoffer, der er fremkommet på basis af genanvendte affaldsmaterialer. 

Transitions- 
dynamikker 

De cirkulære innovationsprocesser i samfundet, blandt individer og organisationer, som omsættes til 
kapacitet, tilladelse og motivation til en cirkulær omstilling  

 

 

                                                             
5 MST (2019a). Centrale ord og begreber 
6 MST (2019a). Centrale ord og begreber 
7 EC (2019b). What is GPP 
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1. INTRODUKTION OG FORMÅL 
 
Globale klimaforandringer og ressourcemangel er to af nutidens største udfordringer. Hvis hele verdens-
befolkningen havde et forbrug som den gennemsnitlige danske borger, skulle der anvendes naturres-
sourcer svarende til 3,7 jordkloder. Globalt er det årlige ressourcetræk gennemsnitligt 1,7 jordkloder8. 
Cirkulær økonomi (CØ) udgør en potentiel løsning på denne udfordring, idet en cirkulær økonomi afkob-
ler ressourceanvendelse fra økonomisk vækst samtidig med, at klimabelastningen reduceres.  

Cirkulær økonomi gør op med køb, forbrug og smid væk kulturen og recirkulerer og fastholder produkter 
og materialer i kredsløbet så længe som muligt og til højest mulige værdi.  

Det cirkulære potentiale for samfundsmæssige gevinster er de senere år blevet anerkendt af både EU, 
regeringer og kommuner, som har udarbejdet strategier for CØ, ligesom mange virksomheder omstiller 
til cirkulære forretningsmodeller, som muliggør profit og reduceret ressourceanvendelse. Men hvor langt 
er Danmark egentlig i den cirkulære omstilling? Og understøtter de politiske indsatser denne cirkulære 
udvikling? For at opnå denne viden kan der med fordel etableres et monitoreringssystem for cirkulær 
økonomi, hvor kontinuerlig og systematisk indsamling af data om den cirkulære udvikling kan give indsigt 
i processer og resultater og dermed informere beslutningstagning9.  

Flere aktører har gjort sig erfaringer med et monitoreringssystem for cirkulær økonomi. EU-kommissio-
nen lancerede således i 2018 et rammeværk med ti indikatorer for cirkulær økonomi med særligt fokus 
på genanvendelse og affaldsmængder, og også Frankrig har et rammeværk bestående af ti indikatorer. 
Holland har ambitioner om et mere omfattende monitoreringssystem, der både skal monitorere politiske 
indsatser (såkaldte transitionsdynamikker) og egentlige effekter; det er dog ikke alle ambitionerne, der 
kan indfries og måles på nuværende tidspunkt grundet manglende data. Akademia og vidensaktører som 
Ellen MacArthur har også udforsket og operationaliseret muligheder og indikatorer for at måle på cirku-
lær økonomi både på nationalt-, virksomheds- og produktniveau.  

Nærværende rapport relaterer erfaringer fra EU, Frankrig og Holland til en dansk kontekst med sigte på 
at udvikle et første udkast til, hvordan et dansk monitoreringssystem kan indrettes. Projektet er bestilt af 
Erhvervsstyrelsen og gennemført af Nina Svendsen, Kia Egebæk, David Watson og Bjørn Bauer (projektle-
der) fra PlanMiljø i fjerde kvartal 2019. Projektet er baseret på en litteraturgennemgang, interviews med 
vidensaktører samt en workshop med danske interessenter.  

  

                                                             
8 WWF (2017): I dag begynder vi at bruge flere ressourcer end kloden har til rådighed, er baseret Global Footprint Networks beregninger, der 
måler hvilket areal, det kræver at producere et års ressourceanvendelse, herunder både CO2-udledning, landbrug, skovareal og fiskeri.  
9 EC (2019). Tool #41: Monitoring arrangement and indicators 
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2. CIRKULÆR ØKONOMI 
Cirkulær økonomi (CØ) er en økonomi ”hvor værdien af produkter, materialer og ressourcer fastholdes i 
økonomien så længe som muligt, samtidig med at affaldsproduktionen minimeres” 10. Cirkulær økonomi 
gør således op med den nuværende køb, brug og smid væk-kultur, som medfører et meget stort forbrug 
af ressourcer og energi. Ved at recirkulere ressourcerne til højest mulige værdi i det økonomiske kreds-
løb sigtes på fuld udnyttelse såvel som en højere konservering af planetens begrænsede ressourcer. Cir-
kulær økonomi tilbyder desuden en afkobling mellem ressourceforbrug og økonomisk vækst, samtidig 
med at miljø- og klimabelastningen reduceres11.  

For at realisere en cirkulær økonomi må de nuværende forbrug- og produktionsmønstre nytænkes og 
omstruktureres, og de cirkulære principper skal imple-
menteres i behovsvurdering12, produktion og produkter, 
forbrug og håndtering af produkterne efter endt brug.  

De grønne elementer i Figur 1 visualiserer den forståelse 
af cirkulær økonomi, der ligger til grund for nærværende 
rapport.   

• Cirkulær produktion og produkter handler om at 
designe produkter med lang holdbarhed, til 
adskillelse, i rene materialer uden skadelig kemi, 
baseret på genbrugte og genanvendte materialer på 
ressourceeffektiv vis og produceret med minimal 
miljøbelastning13.  

• Et cirkulært forbrug handler om at fjerne eller 
reducere det ressourcetunge forbrug og at forlænge 
produkters levetid ved løbende vedligehold og 
reparation eller ved leje-, leasing- eller 
deleordninger14.  

Efter endt brug sendes produkter og materialer tilbage i 
ressourcekredsløbet ved følgende metoder:  

• Direkte genbrug, hvor en ny forbruger overtager et produkt 
og anvender dette til det oprindelige formål15. Hvis rengøring og reparation forekommer, uden at 
produktet er blevet til affald, er der tale om forlængelse af levetid og dermed genbrug. Direkte 
genbrug giver de største cirkulære gevinster, idet produktets værdi fastholdes16.  

• Når produktet er blevet til affald, kan det ved forberedelse til genbrug (FtG) – fx ved kontrol, 
rengøring og reparation – gøres klar til endnu et forløb, hvor produktet anvendes til sit oprindelige 
formål af en ny ejer17.  FtG adskiller sig fra genanvendelse, idet genanvendelse typisk nedbryder 
produkterne for at adskille materialerne18. 

• Affaldsprodukter og -materialer, som ikke kan forberedes til genbrug, kan via genanvendelse blive 
omforarbejdet til nye produkter eller materialer19.  

                                                             
10 EC (2018): Note On a monitoring framework for circular economy 
11 EEA (2016). Circular economy in Europe – developing the knowledge base 
12 Med behovsvurdering forstås, at vi forud for ethvert forbrugs-, produkt- og produktionsvalg overvejer og træffer en bæredygtig beslutning 
med hensyn til ressourceanvendelse, miljø- og klimabelastning såvel som socioøkonomi. 
13 EEA (2016). Circular economy in Europe – developing the knowledge base 
14 Ibid 
15 MST (2019a). Centrale ord og begreber 
16 Ibid. 
17 Det er alene, hvis ejeren har skilt sig af med - eller haft til hensigt at skille sig af med - produktet, at produktet kan klassificeres som affald, og 
der kan være tale om FtG. 
18 MST (2019b). Forberedelse af affald til genbrug 
19 MST (2019a). Centrale ord og begreber 

Figur 1: Cirkulær økonomi målepunkter 
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Hvis materialerne ikke kan sendes tilbage i ressourcekredsløbet, er de tabt for den cirkulære økonomi og 
ender i forbrænding eller deponi – markeret med gråt i figuren. De grå elementer – anvendelse af pri-
mære ressourcer, forbrænding og deponi - udgør informative indikatorer for transformationen til en cir-
kulær økonomi.  

• Nogle eksperter finder, at ressourceanvendelse er den vigtigste indikator i målingen af cirkulær 
økonomi20 og samtidig en afgørende parameter i målingen af ’materialekredsløb’, der ofte anvendes 
til at informere om den cirkulære økonomi21.  

• På samme måde kan selve mængden af fremkommet affald være en vigtig indikator: Hvis 
affaldsmængden falder relativt i forhold til produktion og samfundsøkonomi, kan det indikere, at 
fremstillingsprocesser og produkter såvel som forbrug er blevet mere cirkulært og mindre 
ressourceforbrugende. 

De blå elementer elementer i figuren – politiske og samfundsmæssige initiativer samt effekter – er med-
taget i figuren for at illustrere moniteringsmæssige hensyn.  

• Måling af politiske og samfundsmæssige initiativer, der understøtter cirkulær økonomi, giver 
information om i hvilket omfang, den cirkulære økonomi understøttes.  

• Måling af effekter giver information om de egentlige samfundsmæssige resultater af den cirkulære 
indsats: Ideelt set anvendes færre naturressourcer end ved en lineær økonomi; ressourcesikker-
heden styrkes; der produceres mindre og mindre ressourcetungt, hvilket resulterer i reduceret 
drivhusgasudledning; virksomheder og samfund får styrket økonomi; og der genereres vækst og 
arbejdspladser.  

 
 

  

                                                             
20 Pointeret af Thomas Budde, RUC, under projektets workshop om kvalificering af indikatorer, 2019.  
21 Eurostat (2019). Material flow diagram 
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3. MONITORERING AF CIRKULÆR ØKONOMI 
At monitorere cirkulær økonomi indebærer en kontinuerlig og systematisk indsamling af data, der infor-
merer om, hvor langt Danmark er i den cirkulære udvikling, og om der kan registreres en effekt af de po-
litisk initierede indsatser, der understøtter cirkulær økonomi. Vurderingen af, om de politiske initiativer 
er tilstrækkelige, er givet af de politiske og strategiske målsætninger22.  

Et monitoreringssystem for cirkulær økonomi bygger på ”datastyring”, som sikrer, at den data, systemet 
genererer, kan informere beslutningstagning. På den måde tilbyder et monitoreringssystem for cirkulær 
økonomi en løbende evalueringsmekanisme23.  

3.1. Indsamling af data  
Et monitoreringssystem er således datadrevent, men fortæller alene om det, der indsamles data om. 
Data indsamles i indikatorer, som er kvantitative eller kvalitative variable eller faktorer24. Erhvervsstyrel-
sen ønsker at have indikatorer for politiske initiativer samt opnåede resultater og effekter, hvormed det 
kan sandsynliggøres, om de politiske initiativer fører til en given effekt25.  

Det skal bemærkes, at det ofte er vanskeligt at fastlægge en direkte kausal effekt mellem politiske initia-
tiver og cirkulære resultater og effekter, idet resultater og effekter i høj grad er influeret af andre sam-
fundsmæssige forhold, herunder konjunkturudsving og dominerende strømninger i samfundet. For en 
fuld forståelse af sammenhængen mellem politiske initiativer, resultater og effekter kan der suppleres 
med mere kvalitative undersøgelser.  

3.1.1. Kriterier for valg af indikatorer 

Valg og kvalitet af indikatorer er afgørende for et habilt monitoreringssystem, og EU-kommissionen har 
udarbejdet kriterier for hensigtsmæssige indikatorer, betegnet ”RACER” – et akronym for Relevant, Ac-
cepted, Credible, Easy og Robust: 

• Relevant: Indikatoren måler det, der ønskes at måle på. Benævnes i akademiske termer også 
som ”målingsvaliditet”. Graden af relevans fortæller, om indikatorerne fyldestgørende dækker 
væsentlige aspekter af den cirkulære økonomi. 

• Accepted: Indikatoren accepteres af interessenter, og ansvaret for indsamling af data er tydeligt 
bestemt.  

• Credible (troværdig): Indikatoren skal være nem at fortolke, entydig og transparent.  
• Easy (Målbar): Monitoreringen skal være nem, det vil sige, at indsamlingen af data kan foretages 

ved så lave omkostninger som muligt 
• Robust: Indikatoren skal være af høj kvalitet og høj pålidelighed26. 

 

I projektets workshop omkring et muligt dansk monitoreringssystem for cirkulær økonomi er de fem kri-
terier blevet drøftet og de foreslåede indikatorer er blevet bedømt med afsæt i relevans og målbarhed, 
som det fremgår af kapitel 9. 

                                                             
22 EC (2019). Tool #41: Monitoring arrangement and indicators. 
23 Ibid. 
24 Saidani et al. (2019). A taxonomy of circular economy indicators 
25 EC (2019). Tool #41: Monitoring arrangement and indicators. 
26 Ibid. 



 

 
Side 9 af 45 Side 9 af 45 

3.1.2. Forandringsteori 

En forandringsteori kan belyse, om der er en sammenhæng mellem politiske og samfundsmæssige initia-
tiver, fremkomne resultater og ønskede, mere langsigtede effekter. I rapporten vurderes for hver indika-
tor, hvilket led i forandringsteorien, der sigtes på at måle27.  

3.1.3. Sektorer 

En cirkulær omstilling sker ikke i hele samfundet på en gang. Der vil være væsentlige forskelle på tværs af 
sektorer, idet de politiske og samfundsmæssige forhold vil have indflydelse på, hvilke sektorer der bevæ-
ger sig fremad med størst hast. Konkret monitorering kan ske ift. udvalgte sektorer af særlig samfunds-
mæssig interesse – landbrug, transport, industri osv. – hvilket muliggør iværksættelse af nye indsatser 
dér, hvor potentialerne er størst eller resultaterne ikke lever op til det ønskede. Man kan anvende for-
skellige tilgange i valg af sektorer:  

- En mulighed er at måle alle de sektorer, der har en materiel ressourceanvendelse, fx med afsæt i 
Danmarks Statistiks branchekoder28. Denne tilgang vil dække alle sektorer. 

- En anden mulighed er at inkludere de mest ressourcetunge sektorer. I et casestudie af cirkulær 
økonomi i Danmark udvalgte Ellen MacArthur Foundation fx fødevarer, byggeri, emballage, sundhed 
og maskiner, idet disse vurderes som værdiskabende i Danmark og med et betydeligt cirkulært 
potentiale29.  

- En tredje mulighed er ikke at differentiere mellem sektorer, men måle tværgående for hele 
økonomien. 

3.2. Målepunkter i monitoreringen af cirkulær økonomi 
Figur 1 (kapitel 2) viser ressourcekredsløbet med følgende målepunkter i et monitoreringssystem for cir-
kulær økonomi: 

- Politiske og samfundsmæssige initiativer, som styrker den cirkulære omstilling  
- Ressourceanvendelse - ressourcer som tilføres produktionssystemet – herunder tiltag, som 

forebygger ressourceanvendelse 
- Cirkulær produktion og produkter 
- Cirkulært forbrug  
- Genbrug (herunder forberedelse til genbrug) 
- Genanvendelse 
- Affaldsmængder- og håndtering (forbrænding og deponi)  
- Effekter opnået ved den cirkulære proces. 

 Tabel 1 viser, hvordan målepunkterne er knyttet til forandringsteorien.   

                                                             
27 Inspireret af UN Evaluation Guideline, 2017 
28 Danmarks Statstik (2014b). Dansk Branchekode DB07, V3:2014: https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/dansk-bran-
chekode-db07  
29 EMF (2015c). Potential for Denmark as a Circular Economy  

Tabel 1: Målepunkternes tilknytning til forandringsteorien 
Måling af igangsættende input og akti-

viteter 
Måling af den igangværende indsats og 

resultater 
Måling af effekter 

- Politiske initiativer rettet mod de 
cirkulære elementer 

- Samfundsmæssige initiativer af 
betydning for gennemførelsen af 
den cirkulære indsats 

- Ressourceanvendelse 
- Cirkulær produktion og produkter 
- Cirkulært forbrug 
- Genbrug og FtG 
- Genanvendelse 
- Affaldsmængder og -håndtering. 

- Miljømæssige 
- Klimamæssige 
- Socioøkonomiske 
- Ressourcesikkerhed. 

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/dansk-bran-chekode-db07
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4. KATEGORISERING AF INDIKATORER 
Indikatorer kan kategoriseres på utallige parametre. Med afsæt i litteraturen er nedenfor foreslået en 
kategorisering af indikatorer, som kan anvendes i en beskrivelse og analyse af de eksisterende og fremti-
dige monitoreringssystemer for cirkulær økonomi.  

Tabel 2: Kategorisering og vurdering af indikatorer 

Parameter Kategorier 

Kategorisering af indikatorer 

Målepunkter i et 
monitoreringssy-
stem for CØ 

- Politiske- og samfundsmæssige initiativer 
- Ressourceanvendelse (herunder forebyggelse) 
- Cirkulær produktion og produkter, herunder kvalitet, design og innovation 
- Cirkulært forbrug, herunder forlængelse af produkters levetid 
- Genbrug  
- Genanvendelse 
- Affaldsmængder og -håndtering  
- Effekter (Miljø, klima, ressource og socioøkonomiske) 

Forandringsteori - Input og aktiviteter 
- Resultater 
- Effekter 

Samfundsmæssigt 
niveau 

- Makro (nationalt) 
- Meso (virksomhedsniveau) 
- Mikro (produktniveau) 

Sektor - DS branchekoder 
- Prioriterede 
- Tværgående 

Databehov - Datakilder 
- Enhed for data 

 

Vurdering af indikatorer 

RACER RELEVANS på en skala fra 1 (lav) – 5 (høj) 
ACCEPT på en skala fra 1 (interessenter finder indikatoren lidet relevant) - 5 (interessenter accepterer 
indikatoren) 
ENTYDIGHED og TROVÆRDIGHED på en skala fra 1 (tvetydig og vanskelig at fortolke) - 5 (entydig og 
transparent) 
MÅLBARHED på en skala fra 1 (vanskeligt målbar) - 5 (målbar med eksisterende data) 
ROBUSTHED på en skala fra 1 (lidet robust over tid) - 5 (meget robust) 
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5. NABOTJEK – TRE CØ-MONITORERINGSSYSTEMER  
EU har et veletableret system til måling af cirkulær økonomi i alle medlemslandene, og Holland og Frank-
rig har hver især lanceret mere omfattende systemer, fra hvilke der kan trækkes inspiration til et udkast 
til et muligt dansk monitoreringssystem for cirkulær økonomi. I dette kapitel gennemgås de tre monito-
reringssystemer, herunder deres strategiske afsæt, deres komponenter og organisering. Monitorerings-
systemerne er undersøgt ved analyse af skriftlige kilder og opfølgende interviews.  

5.1.  EU’s monitoreringssystem for cirkulær økonomi 

5.1.1.  EU’s strategiske afsæt 

Med handlingsplanen for cirkulær økonomi, ”Kredsløbet Lukkes” fra 2015, udpeger EU cirkulær økonomi 
som en måde, hvorpå en bæredygtig økonomi kan opnås. En cirkulær omstilling kan ifølge handlingspla-
nen på én og samme tid sikre vækst, arbejdsplads, et reduceret klimaaftryk, ressourceeffektivitet og øget 
konkurrencekraft30.  

EU’s handlingsplan indeholder 54 aktiviteter målrettet hele livscyklussen - fra produktion og forbrug til 
etablering af et marked for sekundære råstoffer og endelig affaldsmængder- og håndtering.  

- For at understøtte en mere cirkulær produktion arbejdes bl.a. med miljøvenligt design og 
fremme af industrielle symbioser.  

- Et mere cirkulært forbrug understøttes bl.a. med indsatser for mere genbrug og offentlige 
grønne indkøb.  

- Øget genanvendelse er det dominerende cirkulære princip ift. affaldet  
- Rundt om de konkrete indsatser ligger generel fremme af cirkulære investeringer og innovation. 

 
EU har i handlingsplanen udvalgt fem sektorer med et særligt højt miljøaftryk, eller hvor EU er afhængige 
af import af ressourcer fra ikke EU-lande, herunder: Plastik, madspild, kritiske råstoffer, byggeri og ned-
rivning samt biomasse og biobaserede produkter31.  

Alle 54 aktiviteter er i 2019 implementeret, og nogle aktiviteter er fortsat pågående32.  

5.1.2. Komponenter i monitoreringssystemet 

Handlingsplanen lægger op til, at der skal etableres et monitoreringssystem for cirkulær økonomi33, og 
det realiserede EU-kommissionen i 2018 med en ramme til at monitorere CØ i form af ti parametre og 
23 indikatorer. EU vil bruge monitoreringssystemet for cirkulær økonomi, når de skal udarbejde en ny 
cirkulær handlingsplan såvel som til udviklingen af en ny taksonomi for grønne investeringer.  

Indikatorerne præsenteres i tabel 3. Eurostat opgør data på de indikatorer på EU-niveau og for med-
lemsstater, hvor der findes data34. Data på madspild og grønne indkøb er under udvikling35.  

 

 

  
                                                             
30 EC (2015). Closing the loop – an EU action plan for the circular economy 
31 Eurostat (2018). Monitoring framework – circular economy indicators. Data på madspild og grønne indkøb er endnu ikke blev etableret, men er 
under udvikling 
32 EC (2019). On the implementation of the Circular Economy Action Plan 
33 EC (2015). Closing the loop – an EU action plan for the circular economy 
34 Eurostat (2018). Monitoring framework – circular economy indicators. Data på madspild og grønne indkøb er endnu ikke blev etableret, men er 
under udvikling 
35 Llorente-Gonzáles, L. J. og Vence, X. (2019). Docoupling or ’defaffing’? The underlying conceptualization of circular economy in the European 
Union Monitoring Framework 
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Tabel 3: EU’s monitoreringssystem for cirkulær økonomi 

Parameter Indikator 

POLITISKE- OG SAMFUNDSMÆSSIGE INITIATIVER 

- Ingen indikatorer for politiske- og samfundsmæssige initiativer. Indikatorer udspringer dog 
fra EU’s cirkulære strategi, hvor data er tilgængelig eller planlægges at blive indsamlet. 

RESSOURCEANVENDELSE 

- Ingen indikatorer for ressourceanvendelse. 

CIRKULÆR PRODUKTION OG PRODUKTER 

Mængden af sekundære 
råstoffer i det samlede 
materiale-forbrug 

- Andelen af sekundære råstoffer i det samlede materialeforbrug. Medtager ikke affald eller 
restprodukter fra fremstillingsprodukter, men alene fra udtjente produkter. 

- Andelen af udvundne råstoffer, som genanvendes i det samlede materialeforbrug (DMC). 

Private 
investeringer 

- Bruttoinvestering i materielle varer defineres som investering i referenceåret i alle 
materielle varer, målt som andel af BNP. 

Antal patenter - Antal patenter relateret til genanvendelse og sekundære råstoffer. 

CIRKULÆRT FORBRUG 

Offentligt grønt indkøb - Andelen af offentlige indkøb underlagt EU’s udbudsregler (målt i både antal kontrakter og 
værdi), der inkluderer miljøkrav 

GENBRUG 

- Ingen indikatorer på genbrug 

GENANVENDELSE36 

Genanvendelsesrate - Andelen af kommunalt affald, der genanvendes 

- Andelen af totale affaldsmængder (ekskl. affald fra minedrift37), der genanvendes 

Specifikke 
genanvendelsesrater 

- Genanvendelsesrate for emballage 
- Genanvendelsesrate for plastikemballage 
- Genanvendelsesrate for emballage baseret på træ 
- Genanvendelsesrate for elektronisk affald 
- Genanvendelsesrate for bioaffald 
- Genanvendelsesrate for byggeri og nedrivning 

Handel med genanvendte 
materialer 

- Import fra ikke EU-lande: Mængden af udvalgte affaldsfraktioner og biprodukter, der 
importeres til EU fra ikke EU-lande 

- Mængden af udvalgte affaldsfraktioner og biprodukter, der eksporteres fra EU-lande til 
ikke EU-lande 

- Mængden af udvalgte affaldsfraktioner og biprodukter, der importeres på tværs af EU-
lande 

AFFALDMÆNGDER – OG HÅNDTERING38 

Affaldsproduktion - Kommunal affaldsproduktion (vægt) /indbygger 
- Affaldsproduktion ekskl. affald fra minedrift39 (vægt) /euros (2010-niveau). 
- Affaldsproduktion ekskl. affald fra minedrift40 (vægt) / DMC 

Madaffald - Mængden af madaffald (vægt)

                                                             
36 Indikatorer for genanvendelsesrater og for råmaterialer informerer ikke om kvaliteten af materialerne eller om hvorvidt materialerne erstatter 
primær produktion. Data herom er i dag ikke tilgængelig. 
37 Affald fra minedrift er jord og sten, som Eurostat ikke indsamler data om, sandsynligvis fordi affald fra minedrift udgør 90% af den samlede 
affaldsmængde, og der endvidere er meget forskellige måder at opgive mineralaffald på tværs af EU-medlemsstater 
38 EU medtager affaldsmænger og håndtering som en indikator for cirkulært forbrug og produktion 
39 Se fodnote 28 
40 Se fodnote 28 
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EFFEKTER 

EU’s selvforsyning af 
råmaterialer 
 

- Importafhængighed41 = nettoimport / forbrug = (import – eksport) / (indenrigsproduktion + 
import – eksport) 

Jobs og værditilvækst 
inden for CØ42 

- Beskæftigelse målt i antal personer i beskæftigelse i de nævnte sektorer som procentdel af 
arbejdsstyrken 

- Værditilvækst fra faktoromkostninger måles som bruttoindkomst fra drift justeret for 
driftssubsidier og indirekte skatter 

 

5.1.3. Organisering 

EU-Kommission har i samarbejde med det Europæiske Miljøagentur udarbejdet monitoreringssystemet 
for cirkulær økonomi, som Eurostat indsamler data for og har ansvar for løbende at opdatere. EU-Kom-
mission er ansvarlig for at udvikle indikatorerne43.  

5.1.4. Vurdering af indikatorer 

EU’s indikatorsæt indeholder indikatorer for genanvendelse og affaldsmængder, men kun i begrænset 
omfang for produktlevetid og cirkulært forbrug. Der måles på udvalgte effekter, men ikke på politiske 
initiativer eller andre samfundsmæssige forhold af betydning for den cirkulære transition44.  

EU’s monitoreringssystem er blevet kritiseret for at mangle vigtige variable i den cirkulære transforma-
tion, herunder effektindikatorer som energiforbrug, land- og vandforbrug, udledning af drivhusgasser 
(forhold som der findes data på i EU’s indikatorsæt for ressourceeffektivitet45), og indikatorer som de-
sign til cirkularitet, genbrug, reparation og deleøkonomi, der sikrer den højest værdi af ressourcerne. 

Kritikken kan opsamles til, at den cirkulære omstilling ikke bliver målt fyldestgørende, hvilket vil have be-
tydning for informationsstrømmen og dermed de politiske beslutninger, der affødes af monitoreringssy-
stemet46. Målbarhed og robusthed synes at have været de afgørende parametre for EU’s indikatorvalg, 
ligesom man har prioriteret et mindre og fokuseret indikatorsæt.  

                                                             
41 Indikatoren for EU's selvforsyning af råmaterialer siger ikke noget om, hvordan materialerne er blevet udvundet. Det betyder, at indikatoren 
også indbefatter råmaterialer fra minedrift, der er en indikator for den lineære økonomi, hvorfor indikatoren kan være vanskelig at tolke.  
Moraga et al. (2019): Circular economy indicators: what do they measure? 
42 Investeringer, jobs og værditilvækst måles på udvalgte cirkulære sektorer som genanvendelse, genbrug og reparation, hvor ideelt alle sektorer 
skulle have været medtaget for at opnå et billede af CØ i hele økonomien. Denne data er dog ikke tilgængelig. 
43 Eurostat (2019). Which indicators are used to monitor progress towards a circular economy? 
44 Monitoreringssystemet er ligeledes blevet kritiseret for at mangle indikatorer for understøttende lovgivning (fx økonomiske incitamenter), 
som er afgørende for at fremme cirkulær økonomi. 
45 Llorente-Gonzáles, L. J. og Vence, X. (2019). Docoupling or ’defaffing’? The underlying conceptualization of circular economy in the European 
Union Monitoring Framework s.7f 
46 Llorente-Gonzáles, L. J. og Vence, X. (2019). Docoupling or ’defaffing’? The underlying conceptualization of circular economy in the European 
Union Monitoring Framework s. 16f 
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5.2. Hollands CØ-monitoreringssystem 

5.2.1.  Det strategiske afsæt 

Den hollandske regering annoncerede i 2016 deres cirkulære økonomiske strategi, hvis overordnede 
målsætning er, at den hollandske økonomi skal være cirkulær i 2050, mens et selvstændigt delmål er, at 
Holland i 2030 har halveret anvendelsen af såkaldte ”abiotiske” ressourcer i forhold til 2014, hvor abioti-
ske ressourcer dækker over mineraler, metaller og fossile ressourcer47. 

For at realisere disse overordnede målsætninger har den hollandske regering formuleret tre strategiske 
mål vedrørende ressourceeffektivitet i værdikæder, erstatning af fossile ressourcer med fornybare res-
sourcer, samt udvikling af nye produkter og produktionsmåder.  

Fem sektorer er prioriteret i den cirkulære omstilling, nemlig biomasse og fødevarer, byggeri, forbrugs-
goder, plastik og produktionsindustri, der tilsammen dækker 60% af Hollands ressourceanvendelse7. 
Disse sektorer er udvalgt, fordi de har et betydeligt miljøaftryk, en høj ressourceanvendelse og et væ-
sentligt cirkulært potentiale.  

De tre strategiske målsætning er blevet tilpasset til hver af de fem sektorer, hvad fremgår af figur 2.  

5.2.2. Komponenter i monitoreringssystemet 

Holland er i gang med at udvikle et monitoreringssystem for den cirkulære udvikling, som er tæt koblet 
til den cirkulære strategi. Den første baselinemåling blev udført i 2018 på de indikatorer, hvor data var 
tilgængelig. Monitoreringssystemet er løbende under udvikling i takt med, at mere data gøres tilgænge-
ligt og partnere og interessenter bliver enige om, hvad der skal måles på. 

Figur 3 viser den principielle opbygning af monitoreringssystemet, nemlig at aktiviteter fører til transiti-
onsdynamikker, som igen fører til effekter. Overordnet måler monitoreringssystemet på netop disse tre 
’faser’ i strategiens udfoldelse. I baselinemålingen var det alene muligt at måle på politiske initiativer og 
visse effekter, det var dog ikke muligt at bevise en sammenhæng mellem de to.  

Aktiviteter og transitionsdynamikker måler begge transitionen mod en cirkulær økonomi, men hvor akti-
viteter fokuserer på de konkrete indsatser og deres resultater, betragter transitionsdynamikker de cirku-
lære innovationsprocesser i samfundets organisationer8. 

 

                                                             
47 Hollands Regering (2016): A circular economy in the Netherlands by 2050. “Abiotiske” ressourcer er ressourcer, der ikke stammer fra levende 
organismer. 

Figur 2: Hollands cirkulære målsætninger 
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- Fordelen ved at måle på transitionen ift. effekter er, at man får et nutidsbillede af bevægelsen 
mod CØ. Når man måler på aktiviteter og deres resultater, har man mulighed for løbende at 
tilpasse indsatsen. (Der kan gå lang tid, før effekter af indsatserne kan måles; samtidig vil 
effekterne være influeret af andre variable som økonomisk vækst, befolkningstilvækst mv.) 

- Omvendt kan fordelen ved at måle på effekter være, at det i sig selv er meningsfuldt at måle på 
selve den forskel, som der fremkommer i miljø og samfund, samtidig med, at effektmåling kan 
sandsynliggøre sammenhængen mellem politiske CØ-aktiviteter og den cirkulære omstilling8.  

 

5.2.3. Organisering 

Med erkendelsen af, at en cirkulær omstilling vedrører hele økonomien, har Holland tilrettelagt en bred 
interessentinvolvering i både udviklingen af monitoreringssystemet og i indsamlingen af data.  

Hollands Miljøvurderingsstyrelse (PBL) har det overordnede ansvar for systemet og spiller en vigtig koor-
dinerende rolle. PBL arbejder tæt sammen med Det Nationale Institut for Folkesundhed og Miljø (RIVM), 
Hollands Statistik og en række andre organisationer. Hollands Statistik har særligt været involveret i de 
cirkulære effekter og makrostatistikken.  

Transitionsdynamikker, som er udfordrende størrelser at måle på, er blevet udviklet af Utrecht Universi-
tet med afsæt i innovationsteorier. For hver af de fem prioriterede sektorer – biomasse og fødevarer, 
byggeri, forbrugsgoder, plastik og produktionsindustri – er der nedsat en arbejdsgruppe, som har drøftet 
og udviklet indikatorer for transitionsdynamikker i den specifikke sektor. PBL overvejer pt. (december 
2019) at give disse arbejdsgrupper ansvar for at monitorere de politiske initiativer, der er målrettet de 
respektive sektorer.  

Data indsamles af PBL, RIVM og Hollands Statistik i samarbejde med universiteter og konsulenthuse. 
Hvert andet år udarbejdes der en rapport om, hvor langt Holland er i den cirkulære omstilling. Den næste 
rapport forventes i slutningen af 2020.  

5.2.4. Den cirkulære stige 

Et vigtigt element i den hollandske model er at søge måling på de væsentligste trin i den cirkulære stige, 
som man har defineret i ti trin som vist i figuren til højre. Figuren viser, hvordan den højeste grad af cir-
kulær økonomi opnås ved at gentænke behov og produktionsmetoder, dernæst forlænge produkters le-
vetid, og endelig sørge for, at affaldsmaterialer bliver udnyttet bedst muligt (PBL 2018).  

 

Figur 3: Hollands monitoreringssystem for cirkulær økonomi 
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5.2.5. Måling på aktiviteter  

Der er i Holland blevet identificeret 200 aktiviteter, der understøtter cirkulær økonomi og som er initie-
ret af den hollandske regering.  

I tilrettelæggelsen af monitoreringssystemet blev aktiviteterne kategoriseret ud fra en række beskri-
vende parametre: Hvilken sektor og led i produktkæden aktiviteten er målrettet, hvilken type interven-
tion aktiviteten udgør, samt status på aktiviteten. Denne information blev indsamlet fra den cirkulære 
handlingsplan og supplerende aktivitetsbeskrivelser.   

Aktiviteterne blev dernæst givet en værdi baseret på, hvor højt oppe aktiviteten er placeret på den cirku-
lære stige samt en vurdering af, om aktiviteten forventes at bidrage til opfyldelse af de cirkulære målsæt-
ninger. Denne vurdering blev udført af ”aktivitetsejeren” (typisk en embedsmand med ansvar for aktivi-
teten) og indsamlet via et spørgeskema.  

For mange aktiviteter kan der formuleres særskilte indikatorer, fx antallet af miljøcertificeringer eller an-
tal medarbejdere, der bruger et specifikt redskab. Der opereres imidlertid alene med generiske indikato-
rer9. 

 

Tabel 5: Indikatorer for aktiviteter 

Parameter Indikator Værdi 

POLITISKE INITIATIVER 

Ak
tiv

ite
te

r  

Hvilken sektor er aktiviteten målrettet - fem sek-
torer er prioriteret i Hollands strategi for cirkulær 
økonomi 

Deskriptiv kategori tildeles: 
- Biomasse og fødevarer 
- Byggeri 
- Forbrugsgoder 
- Plastik 
- Produktionsindustri 
- Tværgående 

TABEL 4: DEN CIRKULÆRE STIGE 

Smartere  
design og  
forbrug  

Undgå At gøre et produkt overflødigt ved at ændre forbrug eller erstatte produktet 
med noget andet. 

Omtænk Intensivere produktforbruget ved multifunktionelle produkter eller deling. 

Reducer Øget ressourceproduktivitet og reduceret forbrug. 

Forlængelse  
af levetid  

Genbrug Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, 
bruges igen til samme formål, som de var udformet til 

Reparer Reparation og vedligeholder af ødelagt eller ikke-fungerende produkt mhp. 
at kunne bruge produktet til dets oprindelige formål 

Istandsæt Istandsættelse eller modernisering af et ældre produkt, så det forbedrede 
produkt kan bruge til sit oprindelige formal.  

Genfremstil Bruge dele af et bortskaffet produkt i nye produkter med samme funktion. 

Nyt formål Bruge dele af et bortskaffet produkt i nye produkter med nyt formål. 

Udnyttelse af 
materialer 

Genanvend 
Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til 
produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige 
formål eller til andre formål. 

Forbrænding Forbrænding af materiale med energiudnyttelse  
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Hvilken type af intervention er der tale om, hvor 
typerne af intervention er angivet i Hollands stra-
tegi for cirkulær økonomi 

Deskriptiv kategori tildeles: 
- Viden og innovation 
- Stimulerende lovgivning 
- Smarte markedsincitamenter 
- Internationalt samarbejde 
- Finansiering samt samarbejde 
- Regeringens rolle  
- Monitorering.  

Status på aktiviteten. Deskriptiv kategori tildeles: 
- Ikke igangsat 
- Igangværende 
- Gennemført 

Hvilket led i produktkæden48 er aktiviteten mål-
rettet 

Deskriptiv kategori tildeles: 
- Ressourceanvendelse 
- Materialeproduktion 
- Produktion af hele produkter 
- Forbrug 
- Håndtering af bortskaffede produkter 
- Hele produktkæden 
- Generiske 

Ak
tiv

ite
te

r –
 fo

rv
en

te
de

 re
su

lta
te

r  

Graden af cirkularitet, hvilket rapporteres ved at 
placere aktiviteten i forhold til trin på den cirku-
lære stige  
 

Deskriptiv kategori tildeles og gives en karakter: 
- Forebyggelse 
- Omtænk  
- Reducer 
- Genbrug 
- Reparer 
- Renover 
- Reproducer  
- Reparer med sigte på brug med andet formål 
- Genanvendelse 
- Forbrænding med energiudnyttelse 

Aktivitetens bidrag til opfyldelse af de overord-
nede politiske målsætninger 

Kvalitativ vurdering udført af aktivitetsejer: 
- Ressourceeffektivitet i eksisterende værdikæder 
- At fossile ressourcer erstattes med fornybare ressourcer  
- Udvikling af nye produkter og produktionsmåder 

 

5.2.6. Transitionsdynamikker 

Transitionsdynamikker refererer til den cirkulære udvikling i samfundets organisationer. Ved løbende at 
måle på transitionsdynamikker kan regeringen få en forståelse for den cirkulære omstilling, der sker i 
virksomheder, på universiteter og i øvrige organisationer. Det er dog endnu ikke indsamlet data for indi-
katorer for transitionsdynamikker, hvorfor der heller ikke er udarbejdet en baseline49. 

Et udkast til, hvordan der måles på transitionsdynamikker, er udviklet af Utrecht Universitet, der ser tran-
sitionsdynamikker som en innovationsproces. For at kunne innovere skal organisationer være motive-
rede, besidde de rette kapaciteter og ’have tilladelse til at innovere’, hvormed menes, at reguleringen 
skal understøtte cirkulære aktiviteter (eller i hvert fald ikke udgøre en barriere). Indikatorer for kapacitet, 
tilladelse og motivation er opdelt efter, om de udgør et input, en aktivitet eller et resultat.  

 

 

 

                                                             
48 Produktkæden følger produktet fra dets naturressourcer bliver udvundet til det bortskaffes (PBL 2018). Circular Economy: What we want to 
know and can measure 
49 PBL (2018). Circular economy: What we want to know and can measure 
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Tabel 6: Generiske indikatorer målrettet transitionsdynamikker50 

Parameter Motivation  Kapacitet  Tilladelse  

SAMFUNDSMÆSSIGE INITIATIVER 

Input - Antal af personer, der ak-
tivt arbejder med at ud-
vikle CØ visioner (årsværk) 

- Antal CØ-forskere 
- Investeringer i CØ-forskning (i 

valuta) 
- Antal kurser i CØ 

- Antal CØ policyrådgivere (årsværk) 
- Antal CØ-rådgivere i brancheorgani-

sationer (årsværk) 

Aktiviteter - Antal møder, der har til 
hensigt at udvikle CØ visio-
ner 

- Oplysningskampagner 
- Beskrivelse af oplysnings-

kampagner 
- Udvikling af ny lovgivning, 

der afskrækker lineært for-
brug 

- Antal af cirkulære innovations-
projekter 

- Andel af cirkulære innovations-
projekter ud af samlede 
mængde innovationsprojekter 

- Antal af netværksmøde om CØ-
projekter 

- Beslutningsprocesser for ny cirkulær 
regulering 

- Forhandlinger om cirkulære stan-
darder 

Resultater - Antal og beskrivelse af visi-
onære dokumenter 

- Antal af CØ medierappor-
ter 

- Forbrugernes opfattelse af 
CØ (cirkulært forbrug) 

- Markedsandel af offentlige 
cirkulært indkøb (cirkulært 
forbrug) 

- Antal CØ-publikationer 
- Antal CØ-patenter 
- Antal af cirkulære forretnings-

modeller (cirkulær produktion 
og produkter) 

- Antal af cirkulære produkter 
(cirkulær produktion og produk-
ter) 

- Andel af cirkulære produkter af 
total antal produkter (cirkulær 
produktion og produkter) 

- Antal af cirkulære start-ups (cir-
kulær produktion og produkter) 

- Antal juridiske og reguleringsmæs-
sige barrierer for CØ, der er blevet 
fjernet 

- Beskrivelse af nye standarder og re-
gulering  

 

Størstedelen af indikatorerne måles kvantitativt, idet der kun i begrænset omfang er udviklet indikatorer, 
som belyser kvaliteten eller indholdet i de enkelte typer af aktiviteter. Holland sigter desuden på at ud-
vikle indikatorer for transitionsdynamikker for hvert af de fem prioriterede sektorer51. PBL skriver, at de 
pt. ikke er tilfredse med udformningen af transitionsdynamikker, som derfor er under revision. Det er 
uvist, om transitionsdynamikker bliver færdigformuleret før næste måling i 2020.  

 

5.2.7. Effekter (og resultater) 

En cirkulær økonomi vil reducere mængden af anvendte ressourcer og begrænse affaldsdannelsen, ud-
ledning af drivhusgasser mv. Endvidere forventes det, at en cirkulær omstilling bidrager til økonomisk 
vækst, jobskabelse og forsyningssikkerhed. Effekterne måles i Holland gennem makroøkonomisk stati-
stik52. Effektmålingerne kan udføres på tværs af sektorer eller for den enkelte prioriterede sektor53. 

Da det tager lang tid, før egentlige effekter af den cirkulære indsats kan måles i statistikken, måler hol-
lænderne på de mere konkrete resultater af indsatserne, fx vedrørende anvendelse og håndtering af res-
sourcer. De variable, der måles på, fremgår af tabel 7. Der er for nuværende ingen målinger på cirkulært 
forbrug eller genbrug. 

Det er ikke muligt at underinddele den nationale statistik til regionalt, kommunalt og virksomhedsniveau. 
Sådanne data vil kunne bidrage til at målrette CØ aktiviteter. Visse hollandske kommuner indsamler dog 
selv denne data 54.  

                                                             
50 Ibid. 
51 Potting et al. (2017). Circular Economy: Measuring innovation in product chains – giver et indblik i, hvordan transitionsdynamikkerne er blevet 
operationaliseret. 
52 PBL (2018). Circular economy: What we want to know and can measure 
53 Ibid 
54 PBL (2018). Circular economy: What we want to know and can measure 
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Tabel 7: Indikatorer, der måler effekter og resultater i Holland12 

Parameter Indikatorer 

RESSOURCEANVENDELSE 

Ressourceanvendelse i pro-
duktionen (input) 

- Direkte materialeinput (DMI): Naturlige ressourcer udvundet i Holland + ressourceimport (vægt).  
- Raw Material Input (RMI): Summen af naturlige ressourcer og importerede fabrikater, anvendt i 

slutforbruget (vægt). 

Ressourceanvendelse i for-
bruget  

- Raw Material Consumption (RMC): Ressourceanvendelse i slutforbrug med import, uden eksport 
(vægt). 

Forbrug af vedvarende 
energi: % af energiforbrug 

- Andelen af vedvarende energi i samlet energiforbrug (%) 

CIRKULÆR PRODUKTION OG PRODUKTER 

Materialeproduktivitet - BNP (€) / DMI (kg) 

Sekundære råstoffer - Andelen af materialer, der genanvendes i den samlede anvendelse af materialer 

CIRKULÆRT FORBRUG 

 Ingen effektindikatorer for cirkulært forbrug 

GENBRUG 

 Ingen indikatorer for genbrug 

GENANVENDELSE 

Genanvendelse - Andelen af affald, der genanvendes af den samlede affaldsmængde 

Pris på genanvendte materia-
ler 

- Pris på genanvendte materialer 

AFFALDSMÆNGDER- OG HÅNDTERING 

Affaldsproduktion - Angivet i mia. kg. 

Affaldsproduktion per pro-
dukt 

- Affald (kg) / produkt antal 

EFFEKTER 

Miljøeffekt: Arealanvendelse - % dyrket land 

Miljøeffekt: Vandforbrug - Udvinding af vand (mio. M3) 

Klimaeffekt: Udledning af 
drivhusgasser55 

- Direkte CO2 udledning (mia. kg). 
- Udledning i produktkæden, forbrugsfodaftrykket (CO2-ækvivalenter i mia. kg). 

Socioøkonomisk effekt: For-
syningssikkerhed 

- Ressourcer udvundet (kg) / DMI (kg) 

Socioøkonomisk effekt: An-
del af cirkulær værdi genere-
ret 

- Økonomisk vækst: % af BNP genereret fra cirkulære sektorer 
- Værdi fra genanvendelsesindustrien: mia. euro, 2010  

Socioøkonomisk effekt: Cir-
kulære jobs56 

- % af total beskæftigelse  

5.2.8.  Vurdering af indikatorer 

Holland har et højt ambitionsniveau reflekteret i, hvad de gerne vil måle. Det er dog tydeligt, at meget af 
det, de rent faktisk måler på i baselinemålingen, er tilknyttet den lineære økonomi herunder affalds-
mængder- og håndtering samt genanvendelse og i mindre grad de første og mest cirkulære trin på den 
cirkulære stige som genbrug, cirkulære produktion og produkter og cirkulært forbrug. Hvorvidt Holland 
formår fyldestgørende at måle den cirkulære udvikling, er i høj grad afhængigt af, hvordan ”transitions-
dynamikker” bliver udformet.  

Hollands medtagen af politiske initiativer og disses fordeling på cirkulære elementer og sektorer styrker 
muligheden for at monitorere og forbedre indsatsen på længere sigt.  

                                                             
55 For at afdække sammenhængen mellem cirkulær økonomi og klimaaftryk, skal materialeforbrug, energi og udledning defineres tydeligere i 
eksisterende databaser (PBL 2017: 57) 
56 Metoden til at måle dette skal forbedres. Miljøfokuserede jobs er mulige at måle, hvor jobs der sekundært arbejder med CØ er sværere at få 
med i målingen af cirkulære jobs (ibid.: 57). 
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5.3. Frankrigs CØ-monitoreringssystem 

5.3.1. Strategisk afsæt 

I 2015 vedtog Frankrig en lov om ”Energitransition for grøn vækst”57, der adresserer cirkulær økonomi. 
Loven blev katalysator for landets CØ-relaterede policyudvikling, og i lyset af loven kom i 2018 en hand-
lingsplan for cirkulær økonomi: ”50 aktiviteter for en 100% cirkulær økonomi”58.  

Frankrigs cirkulære målsætninger er: 

- At reducere ressourceanvendelse med 30% mellem 2010 og 2030, hvor ressourceanvendelsen 
måles som det indenlandske materialeforbrug relativt til den samlede økonomi (BNP).  

- At reducere mængden af farlige stoffer, der deponeres, med 50% i 2025  
- At al plastik genanvendes i 2025, hvilket forventes at lede til en reduktion af 

drivhusgasudledningen på 8 mio. ton/året 
- Reducere drivhusgasudledningen 
- Skabe op til 300.000 arbejdspladser.  

Aktiviteterne ligger inden for klassiske CØ-temaer som bedre produktion og produkter, forbrug, affalds-
håndtering og mobilisering af aktører fra borgere til virksomheder. I 2019 blev handlingsplanen fulgt af et 
lovforslag og lovgivningsmæssige foranstaltninger til gennemførelse af EU's mål for CØ. 

5.3.2. Komponenter i monitoreringssystemet 

I 2014 udarbejdede det franske Institut for Data og Statistiske Studier (SDES) sammen med flere partner-
organisationer, herunder den franske Miljø- og Energistyrelsen (ADEME), Ministeriet for Miljø, Energi og 
Maritime Anliggende (MEEM), foreninger og industrigrupper, en indledende liste over indikatorer til mo-
nitorering af cirkulær økonomi.  

I marts 2017 publicerede ADEME “10 Indikatorer til at Monitorere Cirkulær Økonomi”59, hvor en overord-
net struktur med tre områder og syv grundpiller for cirkulær økonomi (visualiseret i figur 4), som danner 
baggrund for de ti indikatorer.  

- En grundpille er tilknyttet området Affaldshåndtering: Genanvendelse.  
- Fire grundpiller er tilknyttet området Udbud: Udvinding og produktion, miljøvenligt design, 

industrielle symbioser og funktionel økonomi.  
- Til området Forbrugeradfærd er tilknyttet to grundpiller: Ansvarligt forbrug og forlængelse af 

levetid. 

 
Figur 4: Kategorisering af cirkulær økonomi (Ademe 2017) 

                                                             
57 Lov nr. 2015-992 af 17. august 2015: loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte 
58 Den Franske Regering (2018). Roadmap for the Circulr Economy – 50 measures for a 100% circular economy 
59 ADEME (2017): 10 Key Indicators for Monitoring the Circular Economy 2017 Edition 
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Tabel 8: 10 Indikatorer for at måle CØ i Frankrig 

Parameter Indikator 

RESSOURCEANVENDELSE 

Område: Udbud 
Grundpille: Udvinding, produk-
tion og bæredygtige forsy-
ningskæder 

Materielt fodaftryk pr indbygger (DMC/indbygger) i ton 
 

Område: Udbud 
Grundpille: Udvinding, produk-
tion og bæredygtige forsy-
ningskæder 

Ressourceproduktivitet (BNP/DMC) i €/kg 

CIRKULÆR PRODUKTION OG PRODUKER 

Område: Udbud 
Grundpille: Miljøvenligt design  

Antal miljømærkeholdere 

Område: Udbud 
Grundpille: Industrielle symbi-
oser 

Antal industrielle og territoriale økologiprojekter 

CIRKULÆRT FOBRUG 

Område: Udbud 
Grundpille: Funktionel øko-
nomi60 

Hyppighed af delebilsbrug fordelt på rejsetyper og aldersgrupper61 

Område: Forbruger efterspørg-
sel og -adfærd 
Grundpille: Ansvarligt forbrug  

Madaffald opdelt i værdikæden62  

Område: Forbruger efterspørg-
sel og -adfærd 
Grundpille: Ansvarligt forbrug 

Husholdningsudgifter til reparation og vedligeholdelse af produkter pr indbygger63 

GENBRUG 

 Ingen indikatorer for genbrug 

GENANVENDELSE 

Område: Affaldshåndtering 
Grundpille: Genanvendelse 
(materialer og organisk mate-
riale) 

Mængde ikke-farligt affald deponeret i ton 
 

Område: Affaldshåndtering 
Grundpille: Genanvendelse 
(materialer og organisk mate-
riale) 

Inkorporering af grønt glasaffald, genbrugspapir og -pap, aluminium, skrotjern og plast i produkti-
onsprocesser (i %)64  

AFFALDSMÆNGDER OG HÅNDTERING 

 Ingen indikatorer for affaldsmængder og håndtering udover genanvendelse. 
”Madspild” og ”Mængde ikke-farligt affald deponeret i ton” informerer delvist om affaldsmæng-

der, men er medtaget under hhv. forbrug og genanvendelse. 

EFFEKTER 

Tværgående Antal jobs i CØ kerneaktiviteter65 
 

                                                             
60 Denne indikator befinder mellem søjlerne "funktionel økonomi" og "ansvarligt forbrug". I betragtning af den aktuelle tilgængelige viden og 
statistik er der ingen relevant eller tilgængelig indikator for denne søjle 
61 Delebilsordninger er siden 2015 blevet promoveret gennem den franske lov om energitransition til grøn vækst. 
62 Madaffald er affald, men kan også medtages i produktion og forbrug, hvor genereringen af affaldet forekommer. For at bekæmpe affald i alle 
faser af fødevarekæden udarbejdede Frankrig i 2013 den ’nationale pagt til bekæmpelse af madaffald’ med mål om at halvere madaffald inden 
2025. Indikatoren er blandt SDG indikatorerne og et target i The Roadmap to a Resource-Efficient Europe. 
63 At foretage reparation frem for fornyelse betyder, at produktets levetid forlænges og derved begrænses behovet for udskiftning. Monitore-
ring af de beløb, hver enkelt indbygger bruger på produktreparation og -vedligeholdelse, gør det muligt at analysere udviklingen. 
64 Sekundære råstoffer kan både være en indikator for genanvendelse og for produktion 
65 Beskæftigelsen i CØ-Kerneaktiviteter: Økologisk landbrug, Udlejning, Genbrug, Reparation, Genvinding / salg af sekundære råstoffer, Affalds-
indsamling og -behandling, Genanvendelse; samt for udvalgte ”tilstødende” aktiviteter, herunder Affaldsforbrænding med energiudnyttelse. 
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For hver indikator er udarbejdet et informationsark, der omfatter mål, aktuelle tendenser, analyse, punk-
ter for international sammenligning og en bibliografi - samt en forklaring på, hvorfor en indikator er ble-
vet formuleret på en given måde: 

Materielt fodaftryk pr indbygger (DMC/indbygger) i ton 
I forhold til det nationale befolkningstal eller sammenlignet med bruttonationalprodukt (BNP) giver det 
indenlandsk materialeanvendelse (DMC) en kvantitativ illustration af ressourceaftrykket, og indikerer en 
mere ressourceeffektiv økonomi. Indikatoren er blandt SDG indikatorerne. 

Det materielle fodaftryk tager kun højde for de direkte materialestrømme og ekskluderer de indirekte 
strømme – de materialer, der forbruges i udlandet for at fremstille importerede varer, inklusive materia-
ler, der aldrig passerer grænsen (f.eks. fossile brændstoffer, der brændes for at producere importeret 
stål). Data angives i forvejen på makroniveau.  

Ressourceproduktivitet (GDP/DMC) i €/kg 
Ressourceproduktivitet er forholdet mellem bruttonationalproduktet (BNP) og den indenlandske materi-
aleanvendelse (DMC). Denne indikator gør det muligt at måle overgangen til et økonomisk system, der er 
mere sparsommelig med dets ressourceforbrug. Indikatoren er blandt SDG indikatorerne. Data angives i 
forvejen på makroniveau.  

Antal miljømærkeholdere 
To miljømærker tildeles i øjeblikket i Frankrig: Det franske miljømærke ”NF Environnement” og det euro-
pæiske miljømærke ”EU Ecolabel” eller ”Blomsten”. Begge miljømærker tildeles på baggrund af frivillige 
foranstaltninger. Produkter, der bærer et miljømærke, har mindre miljøpåvirkning på hvert trin i deres 
livscyklus (fremstilling, brug, transport og bortskaffelse) end ikke-certificerede produkter. En producent 
kan tildeles miljømærker for et eller flere produkter på tværs af forskellige produktkategorier. AFNOR, 
den franske nationale organisation for standardisering, indsamler årligt data på antallet af miljømærke-
holdere. 

Antal industrielle symbioser 
Industrielle symbioser henviser til frivilligt virksomhedssamarbejde, der fokuserer på ressourceudveks-
ling mellem flere virksomheder i en given region med henblik på at mindske belastningen på ressourcer 
(vand, energi, affald) eller forbedre produktiviteten. Industriel symbiose kan omfatte deling af infrastruk-
turer eller udstyr (fjernvarme, produktionsværktøjer, bebyggelse osv.), tjenester (kollektiv affaldshåndte-
ring, fælles transportprogrammer), eller materialer (affald fra en virksomhed bliver råmateriale for en 
anden virksomhed).  

Den franske Association Orée er ansvarlig for platformen ”Elipse”, som er et evalueringsværktøj til indu-
strielle symbioser og som samtidig indsamler data om antallet af industrielle symbioser. Indikatoren er 
baseret på data herfra.  

Hyppighed af delebilsbrug fordelt på rejsetyper og aldersgrupper 
Delebilsordninger er siden 2015 blevet promoveret gennem den franske lov om energitransition til grøn 
vækst, og sigter mod at reducere miljøbelastningen (fossile brændstoffer og materialer ved fremstilling 
af køretøjer) fra privatbilismen ved at reducere antallet af solo-kørsler. 

Data er indsamlet igennem et spørgeskema i marts 2016, hvor en tilfældig udtrukket stikprøve på 4238 
franskmand blev spurgt om deres brug af delebiler til arbejde og studie.  

Madaffald opdelt i værdikæden  
For at bekæmpe affald i alle faser af fødevarekæden udarbejdede Frankrig i 2013 den nationale pagt til 
bekæmpelse af madaffald og satte et mål om at halvere madaffaldet inden 2025. For at nå dette mål, 
blev også en ny lov (nr. 2016 -138) vedtaget for at bekæmpe madaffald, hvor der oprettedes et hierarki 
af aktiviteter, der skulle iværksættes af alle operatører i fødevarekæden.  

Ademe kortlagde i 2016 den samlede franske mængde madspild og -affald til 10 millioner ton, eller 150 
kg pr. person/år.  
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En del genanvendes til dyrefoder (mindre end 2 millioner tons eller mindre end 20% af det samlede af-
fald). Pt er det ikke muligt at foretage en international sammenligning om emnet. Dette kommer dog til 
at blive udviklet på fra europæisk side i 2021. 

Husholdningsudgifter til reparation og vedligeholdelse af produkter pr indbygger  
Levetidsforlængelse af produkter er en essentielt for at mindske miljøpåvirkningen fra produktion. At fo-
retage reparation frem for fornyelse betyder, at produktets levetid forlænges og derved begrænses be-
hovet for udskiftning. Monitorering af de beløb, hver enkelt indbygger bruger på produktreparation og -
vedligeholdelse, gør det muligt at analysere udviklingen i husholdningspraksis i denne henseende. Data 
indsamles og rapporteres af Fransk Statistik (”INSEE”). 

Mængde ikke-farligt affald deponeret i ton 
I henhold til affaldshierarkiet til behandling af affald, er deponering den mindst ønskelige metode til 
bortskaffelse af affald sammen med forbrænding uden energiudvinding. Deponering udgør et spild af 
ressourcer, der ellers kunne være genanvendt, og hindrer udviklingen af en cirkulær økonomi. Data ind-
samles og rapporteres af Fransk Statistik (”INSEE”), hvad er påkrævet af Eurostat. 

Inkorporering af grønt glasaffald, genbrugspapir og -pap, aluminium, skrotjern og plast i produktions-
processer (i %)  
Genanvendte råvarer, også kendt som sekundære råvarer, er affaldsprodukter, der sorteres og forarbej-
des i en tilstrækkelig kvalitet til at blive genindført i produktionsprocessen. De kan erstattes med virgine 
materialer og derved spare ressourcer. Den "cykliske materialebrugsrate" viser andelen af affald, der er 
forberedt til genbrug opvejet mod materialekrav i økonomien som helhed. Data indsamles og rapporte-
res af den europæiske forening for papirindustrien (CEPI) og stål.  

Antal jobs i CØ kerneaktiviteter 
Denne indikator sigter mod at kvantificere antallet af heltidsjob eller ækvivalente årsværk i økonomiske 
aktiviteter, der er del af den cirkulære økonomi. Beskæftigelsen i cirkulær økonomi estimeres på to ni-
veauer:  

Kerneaktiviteter i den cirkulære økonomi via de syv grundpiller defineret af Ademe:  

- Økologisk landbrug 
- Udlejning 
- Genbrug  
- Reparation  
- Genvinding / salg af sekundære råvarer  
- Affaldsindsamling og -behandling 
- Genanvendelse 

En ”8. søjle” der inkluderer såkaldte ”tilstødende” aktiviteter – dem, hvis primære mål ikke er cirkularite-
ten i produktionsprocesser eller reduktion af de anvendte ressourcer, men som ikke desto mindre vil bi-
drage til disse mål i en mere eller mindre permanent forstand:  

- Affaldsforbrænding med energiudnyttelse  
- Energihåndtering 
- Vedvarende energi 
- Transport. 

Data er hentet fra SDeS66 statistik om ”Beskæftigelse i den grønne økonomi”, der dog ikke medtager akti-
viteter tilknyttet miljøvenligt design, industriel symbiose og deleøkonomi67 

                                                             
66 Frankrigs statistik 
67 Méthodologie de quantification de l’emploi dans l’économie circulaire, National Observatory of jobs and vocations in the green economy, 
2017, 54 p 
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5.3.3. Organisering 

Allerede i 2014 identificerede Det Franske Institut for Data og Statistiske Studier (SDES) sammen med 
Ademe, Meem og en række interesse- og brancheorganisationer hvilke indikatorer, der kunne måle den 
cirkulære udvikling. I 2016 udvalgte SDES de ti indikatorer, der er præsenteret ovenfor med sigte på, at 
de skulle være sammenlignelige og måle hele det cirkulære kredsløb som defineret i figur 4.  

Indsamlingen af data er fordelt på en række aktører alt efter, hvem der har adgang til den ønskede data 
herunder Frankrig Statistik, den franske miljø- og energistyrelse Ademe, den franske nationale organisa-
tion for standardisering AFNOR og den franske association Orée.  

Publikationen giver ikke øvrige metodiske forklaringer for valg (eller fravalg) af indikatorer eller organise-
ring af systemet. 

5.3.4. Vurdering af indikatorer 

Frankrigs ti indikatorer for cirkulær økonomi dækker mange, men ikke alle aspekter af den cirkulære øko-
nomi – fx omhandler den eneste indikator på produktlevetid ’udgifter på reparation og vedligehold’, hvil-
ket nok giver en indikation på, om befolkningen er villig til at betale for levetidsforlængelse, men ikke no-
get konkret budskab om produktlevetider eller fx om, hvorvidt franskmændene selv reparerer deres pro-
dukter.   

Også budskabet fra andre indikatorer er blevet diskuteret. Fx informerer indikatoren ”Hyppighed af dele-
bilsbrug fordelt på rejsetyper og aldersgrupper” ikke om, hvilket transportform (cykel, offentlig transport 
eller privatbil), som er blevet erstattet med delebil, hvilket er helt afgørende for delebilers betydning for 
den cirkulære økonomi.  

Frankrig måler ikke på politiske initiativer eller effekter, og særligt det sidste kan være af betydning, idet 
det samfundsmæssige udbytte af indsatsen dermed ikke søges opgjort.  

5.4. Øvrige erfaringer 
Det er naturligt, at indretningen af et monitoreringssystem følger definitionen på og elementerne i cirku-
lær økonomi – men da der ikke er enighed om, hvordan cirkulær økonomi defineres og hvilke cirkulære 
elementer, der skal indgå (se fx den hollandske cirkulære stige i afsnit 5.2), er der betydelig variation i 
valg af målepunkter og indikatorer68.  

Der er kun udarbejdet få studier af, hvor cirkulært et produkt, en service, en virksomhed eller en værdi-
kæde er69. De fleste indikatorer i litteraturen er målrettet bevaringen af materialer gennem genanven-
delse og har dermed ikke fokus på de første og mest cirkulære trin i den cirkulære økonomi70, med und-
tagelse af følgende: 

- Materialecirkularitetsindikatoren (MCI) adskiller sig fra de andre indikatorer på produktniveau 
ved at medtage forbrugsfasen og holdbarheden71 

- Cirkulært økonomisk indeks (CEI), der defineres som ratioen mellem værdien fra genbrugte 
materialer og genanvendte materialer72 

- Indikatorer for omfanget af genbrug og reparation fortæller om interessen for at 
levetidsforlænge produkter 

- Indikator for genbrugspotentiale (reuse potential indicator, RPI) vurderer med afsæt i 
eksisterende teknologier, om et materiale typisk ses som et materiale eller som affald73 

                                                             
68 Llorente-Gonzáles og Vence (2019): 3f 
69 Elia et al. (2017): Measuring circular economy strategies through index methods: A critical analysis 
70 Morago et. al (2019): Circular economy indicators: what do they measure? 
71 EMF (2015a) Circularity indicators 
72 De Maio og Rem (2015): A robust indicator for promoting circular economy through recycling 
73 Park og Chertow (2014): Establishing and testing the ’reuse potential’ indicator for managing wastes as resources 
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- Livscyklusanalyser – også betegnet LCA – tilbyder en metode til at udregne et produkts 
miljøpåvirkning gennem hele dets levetid, en relativt omfattende metodik74. 

 

Materialecirkularitetsindikatoren (MCI) er et konkret eksempel på en anvendelig metodik, der som ud-
gangspunkt måler, hvor cirkulært et produkt er, men også kan benyttes til at måle, hvor cirkulær en virk-
somhed er. Dette bygger på antagelsen om, at en virksomheds materialecirkularitet handler om, hvilke 
materialer virksomhedens produkter indeholder. Ideelt måles MCI for hvert produkt, lægges sammen, 
hvorefter der tages et vægtet gennemsnit.  

Den samlede MCI-indikator måles på fire parametre baseret på en detaljeret oversigt over materialer75, 
som vist i tabel 9:  

Tabel 9: MCI (EMC 2015: 5) 

Parameter Indikator 

Input til produktionsprocessen Mængden af input fra jomfruelige råvarer og genanvendelige materiale og genbrugte 
komponenter 

Brug i brugsfasen Hvor længe og under hvilken intensitet er produktet brugt sammenlignet med en lignende 
produkttype? Inkluderer holdbarhed, reparation, vedligehold og dele økonomiske forret-
ningsmodeller 

Destination efter endt brug Hvor meget materiale forbrændes (også med energiudnyttelse), hvor meget sorteres til 
genanvendelse, hvilke komponenter er indsamlet til genbrug 

Genanvendelseseffektivitet Hvor effekt er genanvendelsesprocesserne 

  

MCI tager ikke højde for, hvordan genanvendt materiale anvendes, og måler dermed ikke særskilt på luk-
kede kredsløb. MCI er baseret på en række antagelser, herunder at gendannet materiale har samme kva-
litet som nyt jomfrueligt materiale; at der ikke forekommer materialetab i forberedelse til genbrug; at al 
materiale cirkuleres (i det tekniske kredsløb, det biologiske kredsløb indgår ikke), og at produktvægten 
ikke ændrer sig fra produktion til bortskaffelse76.  

Ellen MacArthur lancerede i starten af 2020 en opfølgning på MCI, der skal styrke virksomheders mulig-
hed for at opgøre cirkularitet af produktion og produkter. Værktøjet hedder Circulytics og er tilgængeligt 
på EMF’s hjemmeside77.  

5.4.1. Opsamling på de europæiske erfaringer 

Et monitoreringssystem, der ikke etableres i sammenhæng med en strategi, kan opbygges, så det dækker 
væsentlige elementer og kredsløb i den cirkulære økonomi. Det gælder også på produkt- og virksom-
hedsniveau. Der er imidlertid ikke enighed om, hvordan cirkulær økonomi defineres, dermed ej om 
hvilke elementer en måling af cirkulær økonomi skal indeholde. Der er med andre ord ikke konsensus 
om, hvordan cirkulær økonomi kan måles.  

De indikatorer, der er blevet udviklet på produkt- og virksomhedsniveau, kan svært overføres til målin-
gen af cirkulær økonomi nationalt. Disse indikatorer kan dog bidrage og inspirere til en undersøgelse af 
udbredelsen og graden af cirkulær økonomi i danske virksomheder.  

 

                                                             
74 Elia et al. (2017): Measuring circular economy strategies through index methods: A critical analysis 
75 EMF (2015b): Circularity indicators – project overview 
76 EMF (2015a): p29 
77 EMF (2019b). Circulytics – measuring circularity 
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6. SAMMENLIGNING AF TRE CØ-MONITORERINGSSYSTEMER 
De tre monitoreringssystemer fra hhv. EU, Frankrig og Holland adskiller sig fra hinanden på mange cen-
trale punkter, herunder hvilke cirkulære elementer og led i forandringsteorien, der måles på. Sammenlig-
ningen i dette kapitel tager udgangspunkt i de væsentlige cirkulære elementer som vist i tabel 10.  

6.1. Måling af samfundsmæssige forhold  
Af de tre monitoreringssystemer er det alene det hollandske, som omfatter politiske initiativer, idet ind-
satsen vurderes ud fra hvilke cirkulære indsatser, aktiviteten forsøger at styrke/realisere, samt hvor 
sandsynligt det er, at initiativet bidrager til at opnå de politiske målsætninger.  

Holland medtager (også som den eneste af de tre) indikatorer for ”transitionsdynamikkerne”, forstået 
som innovationsmiljøet i organisationer, opdelt i kapacitet, tilladelse og motivation til at omstille sig cir-
kulært. 

Det skal nævnes, at Holland ikke har påbegyndt egentlig monitorering af transitionsdynamikker grundet 
metodemæssige udfordringer78, først og fremmest i forhold til at definere og operationalisere begrebet 
”transitionsdynamikker”.  

6.2. Måling af resultater 
De cirkulære aktiviteter og resultater måles, mens indsatsen pågår - eller umiddelbart efter.  

6.2.1. Ressourceanvendelse 

EU medtager ikke ressourceanvendelse i sit cirkulære rammeværk. Frankrig har medtaget materielt fod-
aftryk målt som indenrigsmaterialeforbrug (DMC) pr. indbygger. Holland anvender ressourceanvendelse 
som ”effekter” og medtager tre indikatorer, nemlig det direkte materialeinput (DMI), råstofmaterialein-
put (RMI) og råstofmaterialeforbruget (RMC).  

RMC anses som den mest relevante indikator i Holland, til gengæld er den ikke helt så nem at måle som 
DMC, der ofte bruges i internationale sammenligninger.  

En udfordring for alle ressourceanvendelsesindikatorerne er, at de måles i vægt, og derfor ikke kan sige 
noget om den miljømæssige belastning og fordelingen på tværs af ressourcer, eksempelvis om der udvin-
des flere kritiske metaller end tidligere. For at kunne udlede noget særskilt om miljøbelastningen og om 
kritisk ressourcemangel, må der suppleres med materialespecifikke data såvel som kvalitative analyser.  

Ingen af de tre monitoreringssystemer medtager eksisterende ressourcedepoter som bygningsmasse og 
maskiner, men fokuserer på materialekredsløbet. Mange af disse ressourcedepoter kan frigive ressour-
cer ved endt levetid, hvilket altså ikke indgår i opgørelserne.  

                                                             
78 Survey, Anne Gerdien, 2019.  

Tabel 10: Sammenligningspunkter for de tre CØ-monitoreringssystemer 
Måling af igangsættende input og akti-

viteter 
Måling af den igangværende indsats 

resultater 
Måling af effekter 

- Politiske initiativer rettet mod de 
cirkulære elementer 

- Samfundsmæssige initiativer af 
betydning for gennemførelsen af 
den cirkulære indsats 

- Ressourceanvendelse 
- Cirkulær produktion og produkter 
- Cirkulært forbrug 
- Genbrug, herunder FtG 
- Genanvendelse 
- Affaldsmængder og -håndtering. 

- Klimamæssige 
- Socioøkonomiske 
- Ressourcesikkerhed. 
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Tabel 11: Indikatorer for ressourceanvendelse 

 Ekskl. eksport Inkl. eksport  Forskelle 

Produktion Indenlandsk materialeanvendelse 
(DMC): Måler den samlede mængde 
ressourcer, der anvendes af en øko-
nomi. 

DMC = Indenlandsk udvinding af res-
sourcer + Import – Fysisk eksport  
= DMI – Fysisk eksport 

Direkte materialetilførsel (DMI): Må-
ler ressourcetilførslen til en økonomi 

DMI= Indenlandsk udvinding + Im-
port 

 

Forskellen på DMC og DMI 
er, at DMI medtager res-
source fra materialer og 
produkter, der eksporteres.  

Forbrug Råstofmaterialeforbruget (RMC) be-
tegnes også "materialeaftrykket" el-
ler material footprint: Måler ressour-
ceanvendelsen i slutforbruget 

RMC = Indenlandsk udvinding af res-
sourcer + Import (målt i råstofækvi-
valenter) – Eksport (målt i råstof-
ækvivalenter) = RMI – Eksport (målt i 
råstofækvivalenter) 

Råstofmaterialeinput (RMI) er mæng-
den af ressourcer, som det kræver at 
producere materialer, der anvendes i 
produktionen eller forbruget i en 
økonomi 

RMI = Indenlandsk udvinding + Im-
port (målt i råstofækvivalenter)  

Forskellen på RMC og RMI 
er, at RMI medtager res-
sourcer fra materialer og 
produkter, der eksporteres. 

Forskelle Forskellen på DMC og RMC er, hvor-
dan import og eksport måles. DMC 
måler i ren vægt, mens RMC måler i 
såkaldte råstofækvivalenter (RME): 
RME måler også de ressourcer, der 
anvendes ved at producerer et pro-
dukt i udlandet og giver således et 
mere fyldestgørende billede af res-
sourceaftrykket. 

Forskellen på DMI og RMI er, hvor-
dan import og eksport måles. DMC 
måler i ren vægt, mens RMC måler i 
såkaldte råstofækvivalenter (RME): 
RME måler også de ressourcer, der 
anvendes ved at producerer et pro-
dukt i udlandet og giver således et 
mere fyldestgørende billede af res-
sourceaftrykket. 

RMC og RMI vurderes at 
være mere fyldestgørende 
indikatorer for ressourcean-
vendelse.  

DMC og DMI er dog nem-
mere at måle på og bliver 
brugt i internationale sam-
menligninger. RMC bliver til-
gængelig i DK fra 2020. 

6.2.2. Cirkulær produktion og produkter 

Alle tre monitoreringssystemer indeholder indikatorer omhandlende produktion og produkter.   

EU’s monitoreringssystem måler på anvendelsen af sekundære råstoffer (genanvendte materialer), i hvor 
høj grad disse bruges i produktionen af nye produkter, samt hvor stor en andel af materialer i produktio-
nen, der er sekundære. EU medtager desuden investeringer i varer og antallet af patenter i den cirkulære 
sektor.  

Frankrig måler på antal miljømærkeholdere som indikator for cirkulær produktion79. Derudover medta-
ger Frankrig indikatorer på antallet af industrielle symbioser80 , ”økologiske samarbejder” samt brugen af 
genanvendte/sekundære råstoffer81 i produktionsprocesser. Frankrig medtager desuden ressourcepro-
duktivitet, opgjort som BNP/DMC. 

Holland måler ressourceproduktivitet som BNP/DMI og måler også på antal patenter. For at opgøre cir-
kulær produktion er der opstillet indikatorer for ”transitionsdynamikker” i form af innovationsklimaet på 
organisationsniveau, hvor patenter og cirkulære forretningsmodeller er to mulige indikatorer82.  

Ingen af de tre systemer måler på brugen af genbrugsmaterialer, design til lang holdbarhed eller design 
til adskillelse. 

                                                             
79 Det nordiske miljømærke Svanen og det Europæiske mærke Blomsten medtager cirkulære kriterier, som kan bidrage til at reducere miljøaf-
trykket, ligesom de skrappe miljøkrav forbedrer mulighederne for at recirkulere materialerne i de mærkede produkter Ecolabel (2019): Miljø-
mærkerne fremmer cirkulær økonomi. 
80 Når en virksomheds rest- eller affaldsstrømme indgår i produktionen i en anden virksomhed 
81 Råvarerne dækker over grønt glasaffald, aluminium, skrotjern, plast, genbrugspapir- og pap 
82 Holland er dog endnu ikke i praksis begyndt at måle på disse transitionsdynamikker, idet dette er forbundet med betydelig vanskelighed.  
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6.2.3. Cirkulært forbrug 

EU har en indikator for offentlige grønne indkøb83, som dog er en grov proxy, da størrelsen af det grønne 
indkøb er vanskelig at opgøre, og da i øvrigt grønne indkøb ikke nødvendigvis er cirkulære. 

Frankrig medtager ”delebiler” målt som hyppighed af delebilsbrug fordelt på rejsetyper og aldersgrup-
per84, ligesom der måles på husholdningsudgifter til reparation og vedligehold af produkter målt i be-
løb/indbygger.  

Holland har under transitionsdynamikker medtaget ”forbrugernes opfattelse af cirkulær økonomi” og 
”markedsandel af offentlige cirkulære indkøb” som output. Holland har også en indikator for ”oplys-
ningskampagner”, som kan bidrage til at øge forbrugernes efterspørgsel efter cirkulær økonomi.  

Samlet ses det, at ingen af de tre monitoreringssystemer dækker cirkulært forbrug fyldestgørende, der 
mangler retvisende indikatorer for det offentlige forbrug, for lang holdbarhed og for forbrugsreduktion. 

 

6.2.4.  Genbrug 

Ingen af de tre monitoreringssystemer medtager indikatorer for genbrug.  

 

6.2.5. Genanvendelse 

EU måler på genanvendelsesrater (med fokus på andelen af affald, der indsamles til genanvendelse85) for 
både den samlede husholdningsaffaldsmængde og for syv specifikke fraktioner. Der måles også på han-
del med genanvendte materialer mellem EU-lande og med lande uden for EU.  

Frankrig har ikke medtaget indikatorer for genanvendelse. 

Holland har tre indikatorer for genanvendelse: ”Cyklisk forbrugsrate”, der siger noget om, hvor stor en 
procentdel af et produkt, der genanvendes; Genanvendelige affaldsmængder - hvor meget affald, der er 
tilgængeligt til at blive genanvendt; og – med et værdibaseret genanvendelsesindeks - prisen på genan-
vendte materialer.  

Ingen af indikatorerne for genanvendelse informerer om, hvor mange ressourcer der anvendes i genan-
vendelsesprocessen.  

 

6.2.6. Affaldsmængder- og håndtering 

EU medtager tre indikatorer for affaldsmængder, nemlig affaldsmængder i relation til indbyggertal, BNP 
og indenrigsmaterialeforbrug (DMC). Affaldsmængder i vægt indgår som indikator i både Frankrig og Hol-
land. 

 

 

                                                             
83 Det er erfaringsmæssigt vanskeligt at måle på offentlige grønne indkøb (FN arbejder på femte år på at definere meningsfulde indikatorer for 
SDG-target 12.7 om grønne indkøb). Samtidig er grønne indkøb ikke lig cirkulære indkøb – men indikatoren kan dog bruges som proxy. 
84 Udfordringer med deleøkonomien er risikoen for ”rebound effekter”, idet personer, der ellers ville cykle, låner en delebil, som nu er blevet 
tilgængelig. Det er derfor relevant at se deleøkonomi relativt til andet forbrug. 
85 Fra 2025 skal der måles på mængden af affald, der reelt genanvendes.  
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6.3. Måling af effekter 
Den mest meningsfulde – og vanskelige – måling vedrører effekter af CØ-initiativer; meningsfuldt, fordi 
man her måler på de samfunds- og miljømæssige forhold, man ønsker at forandre; vanskelig, fordi målin-
gen sker en rum tid efter indsatsernes afslutning (kaldet ex post) og sjældent kausalt kan knyttes direkte 
og entydigt til konkrete indsatser eller politiske initiativer. Der kan sondres mellem socioøkonomiske og 
miljømæssige effekter samt forsyningssikkerhed (på linje med det hollandske monitoreringssystem).   

 

• Både EU og Holland måler på ressourcesikkerhed (kg ressourcer/DMC) som udtryk for, at 
cirkulær økonomi bidrager til selvforsyning af ressourcer (EU bruger termen 
”ressourceafhængighed”). Holland medtager desuden ressourceanvendelse som effekter målt i 
RMC, RMI og DMI. 

• Holland medtager som den eneste klimaeffekt målt som udledning af CO2. 
• Holland medtager miljømæssige effekter i form af vandforbrug og arealanvendelse.  
• Alle tre monitoreringssystemer måler på cirkulære jobs ud fra data fra sektorer, som arbejder 

direkte med cirkulær økonomi herunder reparation og genanvendelse.  
• EU og Holland måler desuden på cirkulær værditilvækst, målt som vækst i BNP, der kan tilskrives 

cirkulær økonomi. Holland supplerer med en indikator om vækst i genanvendelsesindustrien.  
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7. Eksisterende CØ-monitorering i Danmark 
I Danmark måles og monitoreres på cirkulær økonomi til EU-systemet, og der oplyses på www.miljøtil-
stand.nu om en række bæredygtighedsindikatorer, der kan bidrage til at belyse aspekter af den cirkulære 
økonomi, herunder særligt affaldsmængder, genanvendelse og ressourceproduktivitet. Denne data rap-
porteres af blandt andre Danmarks Statistik og Miljøstyrelsen (MST) baseret på bl.a. Affaldsdatasystemet 
og Danmarks Statistiks materialestrømsregnskab. Nedenstående refererer hovedsageligt til indikatorer 
på www.miljøtilstand.nu. Der findes indikatorer andre steder som i fx MST’s Miljøtilstandsrapport fra 
201486. 

7.1.1. Ressourceanvendelse 

Ressourceproduktivitet er en indikator for, hvor meget økonomisk værdi (BNP), der genereres fra de ma-
terialer, der bruges i et givent produkt (RMC)87. Ressourceproduktivitet er en af to indikatorer i Dan-
marks strategi fra 2018 og rapporteres af MST på www.miljøtilstand.nu.  

Danmark er af EU forpligtet til at opgøre et materialestrømsregnskab eller ”Economy-Wide Material Flow 
Account”, som opstilles og rapporteres af Danmarks Statistik88. Dette materialestrømsregnskab opgør 
udvinding, import, direkte materialeinput (DMI) materialeanvendelse (DMC), eksport og den fysiske han-
delsbalance fordelt på biomasse, metalliske mineraler, ikke-metalliske mineraler, fossil energi og andre 
produkter89.  

7.1.2. Cirkulær produktion og produkter 

En indikator for cirkulær produktion og produkter er antallet af miljømærkede produkter og services90; 
antallet af svanemærkede produkter monitoreres af MST og offentliggøres på www.miljøtilstand.nu med 
afsæt i data fra Miljømærkning Danmark (opgørelsen inkluderer ikke produkter med EUs Blomst, FSC el-
ler andre miljømærker). 

7.1.3. Cirkulært forbrug 

MST rapporterer omsætningen af svanemærkede produkter og services på www.miljøtilstand.nu og gi-
ver dermed en indikation på forbrugernes interesse for cirkulært forbrug91.  

7.1.4. Genbrug 

Der informeres ikke på indikatorer for genbrug baseret på systematisk indsamling af data. IDA har dog i 
2018 målt på reparation af varige forbrugsgoder med afsæt i et survey92. 

7.1.5. Genanvendelse 

Affaldsdatasystemet (ADS) informerer om genanvendelsesmængder fordelt på forskellige fraktioner så-
vel som andelen af genanvendt affald i den samlede affaldsmængde. MST rapporterer desuden på gen-
anvendelse af emballageaffald baseret på data fra Danmarks Statistik og surveys fra leverandører93. 

                                                             
86 MST (2014). Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapport 
87 I 2020 bliver det muligt at måle Danmarks ressourceproduktivitet med afsæt i Raw Material Consumption (RMC). Tidligere er Domestic Mate-
rial Consumption (DMC) blevet anvendt. RMC inkluderer (modsat DMC) materialer anvendt i produktionen af importerede varer og vurderes af 
Miljø- og fødevareministeriet af give et mere retvisende billede af materialeforbruget (Miljø og Fødevareministeriet (2019): Miljøtilstand nu - 
Ressourceproduktivitet: Værdien af vores ressourceforbrug) 
88 Danmarks Statistik (2014b). Grønt nationalregnskab for Danmark  
89 Danmarks Staistik (2017). Economy wide material flow accounts 
90 Miljømærkerne bliver tildelt i lyset af en vurdering af et produkts/en service’s miljøbelastning gennem hele livscyklen. I Danmark er de mest 
udbredte miljømærker det nordiske ”Svanen” og det Europæiske ”Blomsten”. 
91Forbrugerne køber dog også miljømærkede produkter og services grundet sundhedshensyn mv. 
92 IDA (2018). Reparation af varige forbrugsgoder 
93 Miljø- og Fødevareministeriet (2019). Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2017 

http://www.milj%C3%B8til-stand.nu
http://www.milj%C3%B8tilstand.nu
http://www.milj%C3%B8tilstand.nu
http://www.milj%C3%B8tilstand.nu
http://www.milj%C3%B8tilstand.nu
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7.1.6. Affaldsmængder- og håndtering 

Affaldsdatasystemet (ADS) indsamler data om affald fra borgere, virksomheder og organisationer og kan 
informere om affaldsmængder på tværs af fraktioner og fordelt på håndtering i form af genanvendelse, 
forbrænding og deponering94.  Danmark indrapporterer data til Eurostat om affaldsbehandling fordelt på 
genanvendelse, forbrænding og deponi, hvilket muliggør en sammenligning på tværs af lande95.  

Affaldsdatasystemet opgør også data om husholdningsaffald pr. borger, som MST formidler på www.mil-
jøtilstand.nu, ligesom der opgøres data for affald fra servicesektoren96.  

7.1.7. Effekter 

MST rapporterer om konservering af naturressourcer, herunder udviklingen i arealanvendelse, med af-
sæt i data fra Dansk Statistik fordelt på forskellige formål såsom infrastruktur, bygninger, landbrug, skov, 
søer mv. MST rapporterer ligeledes om vandindvinding baseret på GEUS grundvandovervågning. MST 
rapporterer også om udledningen af drivhusgasser målt som CO2-koncentration i atmosfæren97. I hvilket 
omfang effekterne kan tilskrives cirkulær økonomi vurderes ikke.  

7.1.8. Hvordan kan eksisterende indikatorer bruges i et muligt dansk monitoreringssystem for cirku-
lær økonomi? 

Den eksisterende danske data, der kan bidrage til at monitorere cirkulær økonomi, omfatter som 
beskrevet affaldsmængder og -håndtering, genanvendelse og ressourceanvendelse, forbrug af visse 
miljømærkede produkter og enkelte andre faktorer, der kan give indikation på udviklingen inden for 
cirkulær økonomi.  
For de første og mest cirkulære trin på den cirkulære stige (se tabel 4) er der gennemført enkelte 
surveys, der har undersøgt, hvordan virksomheder arbejder med cirkulær økonomi, eller om 
forbrugerne reparerer deres produkter. Undersøgelserne kan ses som nedslagspunkter, idet der ikke er 
tale om kontinuerlig og systematisk dataindsamling, som en monitorering af cirkulær økonomi vil kræve.  
Der er behov for indsamling af data på en lang række faktorer for fyldestgørende at kunne monitorere 
udviklingen inden for cirkulær økonomi.  

                                                             
94 Miljø- og Fødevareministeriet (2017). Affaldsstatistik 2017.  
95 MST (2019c): Miljøtilstand.nu - Behandling af affald produceret i Danmark 
96 MST (2019c): Miljøtilstand.nu - Produktion af husholdningsaffald pr borger. Opgørelse af affald fra servicesektoren sikrer fx at der ikke fejltol-
kes på evt. lavere affaldsmængder fra husholdningerne, som er afstedkommet af, at forbrugerne laver mindre mad hjemme og i stedet spiser 
mere ude 
97 MST (2019c): Miljøtilstand.nu 

http://www.mil-j%C3%B8tilstand.nu
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8. ET MULIGT DANSK MONITORERINGSSYSTEM FOR CØ 
Cirkulær økonomi er et bredt koncept, som vedrører mange samfundsforhold, sektorer og aktører. Et 
monitoreringssystem for CØ skal kunne rumme de væsentligste elementer af den cirkulære indsats, så-
dan at beslutningstagere, erhvervsliv og befolkning kan få reel og tidssvarende information om den cirku-
lære indsats, dens resultater og effekter.  

De valgte indikatorer skal give information om væsentlige elementer af den cirkulære indsats og kunne 
baseres på validt og tilstrækkeligt data, sådan at monitoreringsindsatsen kan anvendes som grundlag for 
beslutninger om den videre færd frem mod et samfund med mere cirkulær udnyttelse af ressourcerne.   

I lyset af dette bestemmer to centrale faktorer de væsentligste træk ved et monitoreringssystem:  

- Det skal temamæssigt kunne dække alle elementer af den cirkulære stige og de vigtigste 
cirkulære elementer – inden for de væsentligste sektorer 

- Det skal kunne dække den samlede forandringsproces, strækkende sig fra politiske beslutninger 
og samfundsforhold, over den egentlige implementering med indsatser og transitioner, til 
fremkomne resultater og effekter på umiddelbart og længere sigt.  

Et sådant system er principielt skitseret i nedenstående tabel:  

Tabel 12: Et dansk monitoreringssystem for CØ 

Måling af igangsættende input og akti-
viteter 

Måling af den igangværende indsats og 
resultater 

Måling af effekter 

- Politiske initiativer rettet mod de 
cirkulære elementer 

- Samfundsmæssige initiativer af 
betydning for gennemførelsen af 
den cirkulære indsats 

 

- Ressourceanvendelse 
- Cirkulær produktion og produkter 
- Cirkulært forbrug 
- Genbrug og FtG 
- Genanvendelse 
- Affaldsmængder og -håndtering 

- Ressource 
- Klima  
- Socioøkonomiske 

*: FtG: Forberedelse til genbrug 

 

I det følgende diskuteres en række mulige indikatorer, som kan indgå i et monitoreringssystem for CØ. Et 
samlet forslag til indikatorer præsenteres i tabel 21.  

8.1. Måling af igangsættende input og aktiviteter 
Hastigheden, substansen og retningen i implementeringen af cirkulær økonomi i Danmark afhænger i 
vidt omfang af en række samfundsmæssige drivkræfter og forhold, som tilsammen udgør rammen for 
aktørernes konkrete implementering af nye forretningsmodeller og etablering af cirkulære materiale-
strømme. Måling på indikatorer for omfanget og indholdet i sådanne igangsættende og støttende initia-
tiver og forhold kan ideelt set give et billede af, hvor initiativrigt og beredt samfundet er på at gennem-
føre den cirkulære forandringsproces.  

8.1.1. Politiske initiativer 

Helt centralt står måling af politiske initiativer, der understøtter CØ, idet dette gør det muligt løbende at 
vurdere omfanget af regeringens opbakning til og styrkelse af den cirkulære økonomi. Samtidig kan må-
lingen give information, der gør det muligt at vurdere, om der politisk skal gøres mere, og hvor der sær-
ligt skal sættes ind.  
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Udover at måle antallet af politiske initiativer, fordelt på de cirkulære elementer, kan målingen raffineres 
ved at inddrage forhold som sektor, type af intervention, om aktiviteten er begyndt og hvor længe den 
kører, hvem der er ansvarlig for at implementere aktiviteten, og allokeret budget.  

Der indsamles så vidt vides ikke i dag data om politiske initiativer på kommunalt, regionalt eller nationalt 
niveau målrettet cirkulær økonomi og deres indvirkning i Danmark. Data vil skulle indsamles på tværs af 
ressortområder, da cirkulær økonomi vedrører hele økonomien og dermed alle sektorer. I en startfase 
kan der med fordel indsamles data om initiativer under erhvervs- eller miljøområdet på nationalt niveau. 

Tabel 13 – Indikator: Omfang og indhold i politiske initiativer, der understøtter CØ98 
Parameter Indikator Datakilde 

Initiativer iværk-
sat og finansie-
ret af regerin-
gen, regioner og 
kommuner med 
det formål at 
fremme cirkulær 
økonomi 

Sektorer eller brancher, fx:  
- DS branchekoder99 
- Prioriterede sektorer/brancher  

- Baggrundsdokumenter 
- Programtekst 

Type af initiativ – fx: 
- Overordnet strategi 
- Regulering (fjerne barrierer eller tilføje 

regulering) 
- Økonomisk incitament 
- Innovation 
- Kapacitetsopbygning 
- Relationsopbygning 
- Internationalt samarbejde 

- Baggrundsdokumenter 
- Programtekst 

Elementer i den cirkulære økonomi:  
- Cirkulær produktion og produkter 
- Cirkulært forbrug 
- Genbrug og FtG 
- Genanvendelse 
- Tværgående 
 

- Baggrundsdokumenter 
- Programtekst 

Status: 
- Ikke påbegyndt 
- Påbegyndt 
- Afsluttet 

- Programansvarlig 

Ansvarlig institution: 
- National (ressortområde) 
- Regional 
- Kommunal 

- Programtekst 

Finansiering (beløb allokeret) - Programtekst 

 

8.1.2. Samfundsmæssige initiativer 

Principielt kan der opstilles indikatorer for en lang række andre samfundsmæssige forhold og faktorer af 
betydning for udviklingen af den cirkulære økonomi 100 – fx antal oplysningskampagner, uddannelsesste-
der med CØ-kurser, involverede institutioner/personer, visionære dokumenter, CØ policy-rådgivere, net-
værksmøder osv. Erfaringen fra Holland viser imidlertid, at det er vanskeligt og tidskrævende at få etab-
leret et monitoreringssystem omfattende også sådanne indikatorer – i Holland er målingerne således 
ikke begyndt her to år efter formulering af indikatorerne. Det foreslås derfor ikke at inddrage sådanne 
indikatorer i første omgang i Danmark.  

                                                             
98 En indikatoreffekt fremkommer, når antallet og substansen af initiativer sammenlignes over tid.  
99 DS (2014a). Branchekoder  
100 Der kan tages udgangspunkt i det hollandske monitoreringssystem 
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Fravalg af måling på samfundsmæssige initiativer, som styrker implementeringen af cirkulær økonomi, 
vedrører særligt initiativer fra universiteter og civilsamfundsorganisationer. Begge aktørgrupper indgår i 
måling af implementeringen og spiller en væsentlig rolle i at inspirere til cirkulær adfærd – hvilket vil 
komme til udtryk i måling på andre indikatorer vedr. aktiviteter, resultater og effekter. Med de holland-
ske erfaringer in mente vurderes måling på disse samfundsmæssige initiativer at være mindre relevant 
relativt til de andre målepunkter.  

8.2. Måling af igangværende indsats og resultater 
Måling af den igangværende indsats vil give information om projekter, aktiviteter og indsatser, som er 
iværksat med henblik på at høste fordelene ved den cirkulære økonomi. Der foreslås målt både på igang-
værende aktiviteter og på konkrete resultater af sådanne aktiviteter (ikke at forveksle med effekter, se 
afsnit 8.3).  

8.2.1. Ressourceanvendelse 

Et resultat af en vellykket cirkulær omstilling er en gradvist faldende ressourceanvendelse i samfundet. 
Den mest retvisende indikator for ressourceanvendelsen er RMC, som måler ressourceanvendelsen i 
slutforbruget ekskl. eksport, i supplement med RMI, der medtager eksport101. DMC og DMI er dog nem-
mere at måle og bruges i internationale sammenligninger. Derfor foreslås det, at alle fire indikatorer 
medtages.  

Alle ressourceanvendelsesindikatorerne måles i vægt og informerer ikke om, hvilke ressourcer der an-
vendes, eller om hvor kritiske disse ressourcer er. Det vil være formålstjenligt at opdele disse indikatorer 
på materialetyper samt at supplere med kvalitative beskrivelser af, hvilke ressourcer der er mangelfulde 
og mere kritiske, såvel som hvilke ressourcer, der har den største miljøbelastning.  

 

8.2.2. Cirkulær produktion og produkter 

Helt centralt i den cirkulære økonomi står erhvervslivets mangesidige indsats for at frembringe mere cir-
kulære produkter og mindske ressourceanvendelse i produktionen. Man kan her vælge at måle mere ge-
nerisk på cirkulære forretningsmodeller og indsatser eller mere specifikt på cirkulære produktionsstrate-
gier, der bidrager til at undgå eller reducere affaldsfremkomst - så som design til lang holdbarhed, design 
til adskillelse, rene materialer, brug af sekundære råstoffer og ressourceeffektivitet102. 

                                                             
101 DMC og DMI har et blindt punkt, idet de for importerede produkter alene medtager ressourcer, der indgår direkte i slutproduktet og ikke de 
ressourcer, der anvendes og tabes i produktionen af produktet. RMC og DMC medtager ikke eksport. 
102 Miljøstyrelsen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse af cirkulær økonomi i danske virksomheder - MST (2017). Cirkulær økonomi – 
virksomhedsundersøgelse - hvor de bl.a. måler på, om virksomhederne har fokus på at reducere brugen af materialer/råstoffer, spild eller af-
faldsmængder, bruger genanvendte materialer, designer produkter eller tjenesteydelser med øget levetid, reparationsmuligheder, opgrade-
ringsmuligheder, genanvendelse eller genbrug, deler affaldsstrømme med andre virksomheder eller bruger andre virksomheders affalds-
strømme som råvarer, og designer produkter eller tjenesteydelser med henblik på øget genanvendelse. Der foreligger således en form for base-
line for fremtidige målinger. 

Tabel 14 – Indikator: Ressourceanvendelse 
Parameter Indikator Datakilde 

Tilførslen/anvendelsen af naturligt fore-
kommende materialer, midler og råstoffer 

Indenlandsk materialeanvendelse målt i slutforbruget 
(RMC) (mio. kg) 

DS 

Råstofmaterialeinput (RMI) (mio. kg) DS 

Indenlandsk materialeanvendelse (DMC) DS 

Direkte materialeinput (DMI) DS 
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Tabel 15 – Indikatorer: Cirkulær produktion og produkter103 
Parameter Indikator104 Datakilde 

Cirkulære økonomiske aktiviteter i 
erhvervslivet – her i hovedgrupper 

Antal /andel virksomheder, som arbejder med cirkulære 
forretningsmodeller (f.eks. øget kvalitet, miljømærker, 
symbioser, patenter). Visse cirkulære forretningsmodel-
ler er en del af cirkulært forbrug som f.eks. take-back 
ordninger.   

Survey virksomheder 
og erhvervshuse mv. 

Antal cirkulære startups Survey erhvervshuse 

Andel af cirkulære produkter i virksomhedernes produkt-
portefølje 

Survey virksomheder 

Forbrug af sekundære råstoffer - DS 
- Sektor survey 

Ressourceanvendelse målt ift. økonomisk output105. DS 

Antal af svanemærkede produkter og services106 Miljømærkning 
Danmark 

 

8.2.3. Cirkulært forbrug 

Forbrugerne (det offentlige, virksomheder og private forbrugere) er vigtige brikker i processen med at 
udvikle det cirkulære samfund, både i forhold til at gentænke behov, øge indkøbte produkters levetid, 
efterspørge produkter med færre miljøskadelige stoffer eller indhold af sekundære råstoffer, og efter-
spørge cirkulære produkter og ydelser såsom ProduktServiceSystemer.  

En overordnet målestok for det samlede forbrug foreslås at være råmaterialeforbruget (RMC), der måler 
ressourceanvendelsen i slutproduktionen. Denne kan med fordel opdeles i private forbrugere, offentlige 
myndigheder og private virksomheder.  

Forlængelse af produkters levetid hos forbrugerne kan sikres på forskellig vis – fx ved køb af kvalitetspro-
dukter, etablering af reparationsmuligheder, vejledning om vedligehold eller promovering af systemer, 
hvor ansvaret for funktion ligger hos producenten. Der kan formuleres indikatorer på mange niveauer 
herfor.  

Cirkulære private og offentlige indkøb sigter på at forfølge mulighederne for cirkulær omstilling, star-
tende med revurdering af behov og derfra videre til indkøb af cirkulære produkter og ydelser. Disse te-
maer kan undersøges ved surveys hos både leverandører og indkøbere107.  

Tabel 16 – Indikatorer: Cirkulært forbrug 
Parameter Indikator Datakilde 

Cirkulære forbrug i det 
offentlige, erhvervslivet 
og befolkningen  

Ressourceanvendelse RMC/produktenhed, evt. opdelt på 
forbrugsområder 

Cirkulært forbrug i husholdninger (ti-
mer/kroner brugt på vedligehold) 

- Survey, forbrugere 
- Opgørelse af antal reparationsværksteder i landet – 

eller økonomisk output herfra / forbrug på dette 
- Affaldsdata for genbrug og forberedelse til genbrug 
 

                                                             
103 Listen kan, som vist, opdeles i en lang række underpunkter.  
104 Der er behov for en definition og afgrænsning af de forskellige begreber, herunder cirkulære forretningsmodeller og cirkulære produkter.  
105 EEA (2017): Progress on resource efficiency and decoupling in the EU-27 - Messages emerging from environmentally extended input-output 
analysis with relevance to the Resource Efficiency Roadmap and the 7EAPEEA. Technical report No 7/2014ISSN 1725-2237 
106 Ideelt bliver der også indsamlet data på antallet af andre miljømærkede produkter som EU-Blomsten og FSC 
107 Miljøstyrelsen spurgte i 2017 danske virksomheder om de ”arbejder med forretningsmodeller, der understøtter cirkulær økonomi, fx leasing 
eller salg af tjenesteydelser frem for produkter”; MST: Cirkulær økonomi – virksomhedsundersøgelse; Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb 
undersøger med jævne mellemrum indkøbene hos medlemmerne.  
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Cirkulært professionelt indkøb Survey, leverandører og professionelle offentlige / 
private indkøbere 

Omsætning af svanemærkede produk-
ter (mio. kr) 

Miljømærkning Danmark 

8.2.4. Genbrug 

Ingen af EU's medlemsstater måler systematisk på genbrug på nationalt plan, men EU forventes at stille 
krav til medlemsstater om at opgøre genbrugsdata fra 2020. Genbrug kan måles på forskellige tidspunk-
ter fra materialerne indsamles fra den første bruger og frem til de overgives/ sælges til den næste bru-
ger, sidstnævnte anbefales som europæisk standard for fire produktkategorier: Elektronisk og elektrisk 
udstyr, tekstiler, møbler og byggematerialer108. 

 

Tabel 17 – Indikatorer: Genbrug 
Parameter Indikator Datakilde 

Direkte genbrug af produkter samt forbe-
redelse til genbrug af affaldsprodukter 

B2C og B2B via fysiske butikker Survey butikker  

B2C, C2C, B2B ved online platforme ved tredjepart Survey, platforme 

C2C, privat Survey borgere 

C2C, fysiske byttemarkeder Survey borgere 

Antal genbrugsbutikker DS 

8.2.5. Genanvendelse 

Genanvendelse af affald er ofte det cirkulære tiltag, som får størst opmærksomhed, da der er store ma-
terialemæssige og økonomiske potentialer inden for området. Genanvendelse måles typisk på, hvor me-
get affald der udtages af materialestrømme med henblik på genanvendelse, men EU stiller krav om, at 
målingerne af genanvendelse af husholdningsaffald fra 2025 skal ske på det tidspunkt, hvor materialerne 
bringes ind i en genanvendelsesproces109. 

Ideelt burde målinger på genanvendelse også vedrøre, hvor meget materialerne taber værdi ved at blive 
genanvendt, og hvor mange ressourcer, der bruges på at genanvende produktet såvel som klimaaftryk-
ket herved. Det er imidlertid ikke data tilgængeligt for dette.  

Hvorvidt affald genanvendes, afhænger i høj grad af, om der er et marked for de sekundære råstoffer, 
hvorfor genanvendelsesraterne med fordel kan suppleres med en indikator for handel med genanvendte 
materialer på linje med Eurostat.  

Tabel 18 – Indikatorer: Genanvendelse  
Parameter Indikator Datakilde 

Genanvendelse defineres som nyttig-
gørelse, hvor affaldsmaterialer laves 
om til produkter, materialer eller 
stoffer 

Andel af total mængde affald (ekskl. mineralaffald), der 
genanvendes 

Affaldsdatasystemet 

Andel af husholdningsaffald, der genanvendes (fordelt 
på fraktioner) 

Affaldsdatasystemet 

Andel af emballage, der genanvendes (fordelt på fraktio-
ner) 

DS /MFVM 

Genanvendelse, B2B (andel af samlet affald) Virksomhedssurvey 

Handel med genanvendte materialer (vægt, kr.) DS, import/eksport 

                                                             
108 PlanMiljø har som del af et større konsortium i 2018 udviklet en metode til at måle på genbrug på vegne af EU-Kommission Oeko-Institut e.V 
og PlanMiljø på vegne af EU-Kommissionen (2018): Study to establish a methodology for the reporting of re-use of products and rules for the 
reporting of reusable packaging 
109 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1004 af 7. juni 2019 om fastsættelse af regler for beregningen, verifikationen og 
rapportering af data om affald i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF og om ophævelse af Kommissio-
nens gennemførelsesafgørelse. 
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8.2.6. Affaldsmængder- og håndtering 

Måling af den samlede mængde affald over tid giver et billede på samfundets forbrug og evne til at 
undgå affaldsfrembringelse. Opgørelse af de affaldsmængder, der forbrændes og deponeres (med im-
port/eksport) viser, om samfundet som helhed bevæger sig i retning af en mere cirkulær materialestrøm.  

Tabel 19 – Indikatorer: Affaldsmængder – og håndtering 
Parameter Indikator Datakilde 

Ethvert stof eller gen-
stand, som indehaveren 
skiller sig af med eller 
agter eller er forpligtet 
til at skille sig af med til 
forbrænding eller de-
poni 

Total mængde husholdningsaffald per capita og ift. BNP110 Affaldsdatasystemet 

Affald, der forbrændes, som andel af den samlede affaldsmængde  Affaldsdatasystemet 

Affald, der deponeres, som andel af den samlede affaldsmængde Affaldsdatasystemet 

8.3. Måling af CØ-effekter  
Den cirkulære økonomi leverer et reduceret ressourceforbrug og dermed større ressourcesikkerhed, 
økonomisk vækst og arbejdspladser, såvel som en reduceret klimabelastning. Netop disse effekter kan 
der søges opstillet indikatorer for.  

Miljøeffekter – vandforbrug og arealanvendelse – medtages ikke, da det vurderes, at disse indikatorer er 
mindre relevante i en dansk sammenhæng, idet Danmark ikke er udfordret af vandmangel, og at Dan-
marks areal er domineret af landbrug og ikke ressourceudvinding. En øget cirkulær indsats forventes 
altså ikke at have en effekt på vandforbrug og arealanvendelse i Danmark.  

De cirkulære aktiviteter opgjort i afsnit 5.2 fører frem mod ovennævnte effekter, men dette gælder også 
andre samfundsøkonomiske forhold, og det kan være vanskeligt – ofte umuligt – direkte at etablere en 
kausal effektsammenhæng mellem indsatserne og de – år senere – fremkomne effekter.  

8.3.1. Ressourceanvendelse og -sikkerhed 

En primær effekt af cirkulær økonomi er en reduceret ressourceanvendelse. Denne kan både måles lø-
bende som resultat og som egentlig effekt. Det foreslås, at denne måles i RMC, RMI, DMC og DMI for at 
få alle facetter af ressourceanvendelse med (se tabel 11 for beskrivelse af de forskellige indikatorer). 

Lavere ressourceanvendelse samt genbrug af kritiske ressourcer forventes at skabe øget ressourcesikker-
hed. Derfor foreslås en indikator for ressourcesikkerhed.  

8.3.2.  Klimaeffekter 

Cirkulær økonomi medfører en reduceret klimabelastning. Den danske regering har en ambition om at 
reducere udledningen af CO2 med 70% målt i CO2-ækvivalenter. Cirkulær økonomi tilbyder et muligt mid-
del, der kan bidrage til at opnå denne målsætning, hvor meget kan estimeres ved at medtage klimaeffek-
ter målt som mængden af drivhusgasudledning i et monitoreringssystem for CØ.  

8.3.3. Socioøkonomiske effekter 

Førnævnte målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser må ikke gå ud over beskæftigelsen. Cirkulær 
økonomi tilbyder en måde at afkoble ressourceanvendelse fra vækst og dermed beskæftigelse. Derfor er 
det væsentligt at medtage om den cirkulære omstilling bidrager til vækst og jobskabelse.  

Indikatorer for effekterne af en cirkulær omstilling opsummeres i tabel 20: 

                                                             
110 Fratrukket jord, som skævvrider billedet.  
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Tabel 20 – Indikatorer: Effekter af CØ-indsatsen 
Parameter Indikator Datakilde 

De egentlige ef-
fekter af CØ-ind-
satsen sådan 
som denne kan 
observeres i 
samfund og mil-
jøtilstand 

Ressourceanvendelse RMC, RMI, DMC, DMI (DS) 

Ressourcesikkerhed (Nettoimport/forbrug) = (import – eksport) / indenrigsproduktion + 
import – eksport) (DS) 

Klimaaftryk Udslip af CO2- ækvivalenter (DS) 

Jobskabelse Antal jobs inden for cirkulære sektorer, herunder reparation, 
genbrug og genanvendelse (DS) 

Økonomisk vækst Værditilvækst inden for cirkulære sektorer, herunder genbrug, 
reparation og genanvendelse (DS) 

 

8.4. Oversigt over forslag til CØ-indikatorer i Danmark 
Tabellen nedenfor præsenterer et samlet overblik over de foreslåede indikatorer med et skøn over rele-
vans og målbarhed fra 1 (lav) til 5 (høj).  
 

Tabel 21: Samlet oversigt over forslag til CØ-indikatorer i Danmark 

Para-
meter 

Indikator Data Relevans Målbarhed 

Po
lit

isk
e 

in
iti

at
iv

er
 

Sektorer/brancher Baggrundsdokumenter 
og programtekst 

4 – monitorering 3 – kræver dataindsamling.  

Type af initiativ Baggrundsdokumenter, 
programtekst 

4 – monitorering 3 – kræver dataindsamling 

Elementer i den cirkulære 
økonomi 

Baggrundsdokumenter, 
programtekst 

5 – monitorering 3 – kræver dataindsamling 

Status  Baggrundsdokumenter, 
programtekst 

4 – monitorering 3 – kræver dataindsamling 

Ansvarlig institution Programtekst 4 – monitorering 3 – kræver dataindsamling 

Finansiering Programtekst 4 – monitorering 3 – kræver dataindsamling 

Re
ss

ou
rc

ea
nv

en
de

lse
 RMC DS 5 – vigtig indikator for 

CØ 
5 – data tilgængelig 

RMI DS 5 – vigtig indikator for 
CØ 

5 – data tilgængelig 

DMC DS 5 – vigtig indikator for 
CØ 

5 – data tilgængelig 

DMI DS 5 – vigtig indikator for 
CØ 

5 – data tilgængelig 

Ci
rk

ul
æ

r p
ro

du
kt

io
n 

og
 p

ro
du

kt
er

 (C
PP

) Andel virksomheder, som arbejder 
med cirkulære forretningsmodeller 

Survey: Virksomheder 
og erhvervshuse 

5 – CPP er et essenti-
elt element i CØ 

4 – kræver dataindsamling 
(MST har data for 2017) 

Antal cirkulære start-ups Survey: Erhvervshuse 4 3 – kræver dataindsamling 

Andel af cirkulære produkter i virk-
somhedernes produktportefølje 

Survey: Virksomheder 5 – CPP er et essenti-
elt element i CØ 

3 – kræver dataindsamling 

Forbrug af sekundære råstoffer DS og sektorsurvey 5 – CPP er et essenti-
elt element i CØ 

4 – data er formentligt til-
gængelig (eurostat) 

Ressourceeffektivitet (RMC/BNP) DS 5 – CPP er et essenti-
elt element i CØ 

5 – data tilgængelig 

Antal svanemærkede produkter og 
services 

Miljømærkning Dan-
mark 

3 – ikke alle miljø-
mærker er medtaget  

5 – data tilgængelig 
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Ci
rk

ul
æ

rt
 F

or
br

ug
 (C

F)
 

Forbrug af ressourcer (RMC) DS  5 – CF er et essentielt 
element i CØ 

5 – data tilgængelig 

Cirkulært forbrug i husholdninger 
(timer/kr.) 

- Survey: Forbrugere 
- Antal/omsætning 

reparationsværksteder 
- Affaldsdata for 

genbrug og 
forberedelse til 
genbrug 

5 – CPP er et essenti-
elt element i CØ 

3 – data skal indsamles.  

Cirkulært professionelt indkøb - Survey, leverandører 
og professionelle 
offentlige / private 
indkøbere 

5 – CPP er et essenti-
elt element i CØ 

3 – data skal indsamles 

Omsætningen fra svanemærkede 
produkter og services 

Miljømærkning 
Danmark 

3 – ikke alle miljø-
mærker er medtaget 

5 – data tilgængelig 

Ge
nb

ru
g 

B2C og B2B genbrug via fysiske bu-
tikker (mængde, antal) 

- Survey: Butikker 5 – genbrug er et es-
sentielt element i CØ 

3 – data skal indsamles 

B2C, C2C, B2B ved online platforme 
ved tredjepart (mængde, antal) 

- Survey: Platforme 5 – genbrug er et es-
sentielt element i CØ 

3 – data skal indsamles 

C2C privat (mængde, antal) - Survey: Forbrugere 5 - genbrug er et es-
sentielt element i CØ 

2 – data skal indsamles, in-
dikatoren vil være vanskelig 
at estimere 

C2C byttemarkeder (mængde, an-
tal) 

- Survey: Forbrugere / 
Arrangører 

5 - genbrug er et es-
sentielt element i CØ 
og med de ovenstå-
ende fire indikatorer 
kan genbrug udreg-
nes 

2 – data skal indsamles, in-
dikatoren vil være vanskelig 
at estimere 

Antal genbrugsbutikker og disse 
omsætning 

- DS 3 – giver en indikation 
på udbud af genbrug 

5 – data er tilgængelig på 
antal butikker – data på 
omsætning skal indsamles 
ellers estimeres 

Ge
na

nv
en

de
lse

 

Andel af husholdningsaffald, der 
genanvendes (fordelt på fraktioner) 

- Affaldsdatasystemet 5 – vigtigt i nuvæ-
rende stadie af CØ 

5 – data er tilgængelig 

Andel af total mængde affald 
(ekskl. mineralaffald), der genan-
vendes 

- Affaldsdatasystemet 5 – vigtig i nuværende 
stadie af CØ 

5 – data tilgængelig 

Andel af emballage, der genanven-
des (fordelt på fraktioner) 

- DS 5 – vigtig i nuværende 
stadie af CØ 

5 – data tilgængelig 

B2B (kaskader og industrielle sym-
bioser) 

- Survey: virksomheder 5 – vigtig indikator for 
CØ 

2 – data skal indsamles 

Handel med genanvendte materia-
ler 

- DS: import/eksport 4 – indikator for om 
der er et marked for 
genanvendelse 

4 – data er formentligt til-
gængeligt (eurostat) 

Af
fa

ld
s-

m
æ

ng
de

r 
 

Samlede affaldsmængder - Affaldsdatasystemet 3 – ingen affald i CØ 5 – data er tilgængeligt 

Affald, der forbrændes/deponeres, 
som en andel af den samlede af-
faldsmængde 

- Affaldsdatasystemet 3 – ingen affald i CØ 5 – affald er tilgængeligt 

Ef
fe

kt
er

 

Ressourceanvendelse (DMC, DMI, 
RMC, RMI) 

- DS 4 – monitorering 5 – data tilgængelig, men 
svært at etablere kausal 
sammenhæng 

Ressourcesikkerhed - DS 4 – monitorering 5 – data tilgængeligt, men 
svært at etablere en kausal 
sammenhæng 
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Klimaaftryk: samlet udledning af 
CO2 

- DS 4 – monitorering 5 – data tilgængelig, men 
svært at etablere kausal 
sammenhæng 

Økonomisk vækst - DS 3 – monitorering, CØ 
vedrører alle sekto-
rer, men den tilgæn-
gelige data er be-
grænset til særlige 
cirkulære sektorer 

4 - data tilgængelig, men 
svært at etablere kausal 
sammenhæng. Data er ikke 
tilgængelig for alle sektorer. 

Jobskabelse - DS/Eurostat 3 – monitorering, CØ 
vedrører alle sekto-
rer, men den tilgæn-
gelige data er be-
grænset med særlige 
cirkulære sektorer 

4 - data tilgængelig, men 
svært at etablere kausal 
sammenhæng. Data er ikke 
tilgængelig for alle sektorer. 
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10. BILAG – RESULTATER FRA EKSPERTWORKSHOP 
De foreslåede målepunkter og indikatorer blev på en workshop i december 2019 vurderet af en række 
eksperter fra regeringens embedsværk, Danmarks Statistik og universiteter. Vurderinger og kommenta-
rer er gengivet nedenfor.  

10.1. Kvalificering af målepunkter 
Eksperterne vurderede alle de udvalgte målepunkter som relevante og vigtige at måle på i en cirkulær 
økonomi, som det fremgår af nedenstående søjlediagram111.  

 
Genanvendelse blev angivet som værende mindre vigtig (3/5) relativt til de andre målepunkter, idet gen-
anvendelse vurderes at ligge tæt på den lineære økonomi. Genanvendelse skal ses i et livscyklusperspek-
tiv, og at det skal overvejes, hvad de genanvendte materialer substituerer med sigte på at fastholde den 
højest mulige materialeværdi gennem dets livscyklus.  

Også måling på Politiske og samfundsmæssige initiativer blev vurderet som mindre vigtig (3,5/5) relativt 
til de andre målepunkter, men med stor variation: Én gruppe fandt punktet overflødigt (karakteren 2), da 
initiativerne ikke er en direkte del af cirkulær økonomi, mens en anden gruppe fandt punktet væsentligt 
(4), idet politisk allokering af ressourcer er afgørende for en cirkulær omstilling. Under alle omstændighe-
der er der – som det i rapporten er foreslået – god fornuft i at skelne mellem indikatorer, der direkte må-
ler cirkulær økonomi (ressourceanvendelse, cirkulær produktion og produkter, cirkulært forbrug, gen-
brug, genanvendelse, affaldsmængder- og håndtering) og indikatorer, der indirekte informerer om cirku-
lær økonomi (politiske initiativer og samfundsmæssige initiativer samt effekter).  

10.2.  Kvalificering af indikatorer 
Eksperterne vurderede udvalgte indikatorer på ”relevans” og ”målbarhed” som vist i nedenstående ta-
bel, inkl. væsentlige kommentarer.   

                                                             
111 Cirkulært forbrug blev også fremhævet som væsentligt, men indgår – gr. tastefejl – ikke i denne oversigt.  
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Relevans 
De indikatorer, der blev vurderet, som mest relevante, er:  

- Ressourceanvendelse (RMC og RMI), både løbende og som effekt. 
- Målretning af politiske initiativer mod sektorer og cirkulære elementer  
- Cirkulært forbrug, både i husholdninger og professionelt  
- Genbrug målt på online platforme 
- Andel af affald, der genanvendes. 

 

En række indikatorer blev vurderet som værende mindre relevante i monitoreringen af den cirkulær øko-
nomi herunder antal cirkulære start-ups, Ressourceforbrug/produkt, jobskabelse og konservering af mil-
jøet. Konservering af miljøet – vandforbrug og arealanvendelse - er således ikke medtages i udkastet til, 
hvordan et dansk monitoreringssystem for cirkulær økonomi kan se ud. Det skyldes overordnet, at de 
ikke er relevante i en dansk kontekst, da Danmark ikke har udfordringer med vandmangel og at Dan-
marks areal anvendes til landbrug snarere end ressourceudvinding.  

Målbarhed 
De indikatorer, som blev vurderet som nemt målbare, er ressourceanvendelse og indikatorer knyttet til 
affaldsmængder- og håndtering, hvor data allerede er tilgængeligt. 

Indikatorer, som blev vurderet særligt vanskelige at måle, er jobskabelse (EU, Holland og Frankrig måler 
dog på denne indikator operationaliseret som beskæftigelse i cirkulære sektorer), målretning af politiske 
initiativer mod sektorer og cirkulære elementer, antal virksomheder, der arbejder med cirkulære 
økonomi og cirkulær økonomi i husholdninger.  
 

TABEL 22: VURDERING AF FORESLÅEDE INDIKATORER 

FORESLÅEDE INDIKATORER
KRITERIER

RELEVANS MÅLBAR KOMMENTARER

Politiske initiativer

Cirkulært element 4 1

Sektor 4 1 Sektor skal forstås som produktområder. Mange fejlkilder i 
indsamling af data.

Ressourceanvendelse

RMC 4 4 Behov for knaphedsvurdering og opdeling på enkelte mate-
rialer.

Cirkulær produktion og produkter

Andelen af sekundære råstoffer i 
samlet ressourceforbrug 3,5 2 Vigtigt med kvaliteten i genanvendelsen

Antal cirkulære start-ups 1 2 Undergruppe til antal virksomheder

Antal/andel virksomheder, der ar-
bejder med cirkulære forretnings-
modeller

2,5 1

Kræver veludviklet begrebsapparat, fx: Er alle servicevirk-
somheder CØ? 

Vanskeligt at indsamle valide data og risiko for green-
washing.

Ressourceanvendelse/økonomisk 
output 4 3 Måling afgørende ift. om der måles i vægt eller værdi eller 

miljøpåvirkning

Cirkulært forbrug

Cirkulært forbrug i husholdninger 4 1

Kunne evt. omfatte andre aspekter, fx at lave en madplan, 
vaske tøjet færre gange. 

Vanskeligt at indsamle valide data. Der kan være behov for 
at sammenstille med salgsdata eller med data for
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produkters alder (fx ingeniørforeningens reparationsspørge-
skema) for at vurdere, om faldende udgifter til vedlige-
hold/reparation er udtryk for længere holdbarhed eller køb 
af nyt. 

Cirkulært professionelt indkøb 4 3 

Vanskeligt at indsamle valide data, der kan være behov for 
at sammenstille med salgsdata eller data for produkters al-
der for at vurdere, om faldende udgifter til vedligehold/re-
paration er udtryk for længere holdbarhed eller køb af nyt.  

Ressourceforbrug/produkt 1 4 Minder meget om ressourceeffektivitet 

Genbrug 

B2C og B2B via fysiske butikker 2 2,33 

Forskel på frivillige genbrugsbutikker og på private, der ska-
ber egentlige arbejdspladser.  

Genbrugsbutikker registreres (vist) af DS, men også nethan-
del/platforme skal indgå.  

Også behov for opgørelse i omsætning, vægt for forskellige 
produktgrupper. 

B2C, C2C, B2B ved online plat-
forme ved tredjepart 4 2 

Evt. bløde krav til dokumentation af deling i form af data (li-
gesom AirBnB)  

Nemt på onlineplatform, sværere ift B2B 

C2C, fysiske byttemarkeder 3   Vanskeligt at måle omkostningseffektivt 

Genanvendelse 

Andel af affald, der genanvendes  4 3 Alle fraktioner 

Andel af affald, der genanvendes 
via B2B 3 2 

Giver mening ift. fødevarebranchen  

Industrielle symbioser mv. er der data på i ADS  

Kan være kompliceret for ressourcer, som ikke er klassifice-
ret som affald, men måske større forretningspotentiale da 
der er mindre lovgivning. 

Handel med genanvendte materi-
aler (vægt, kr.) 3 2 

Kommer an på sektor. 

Følger tankerne i de reviderede affaldsdirektiver 

Kritiske materialer er vigtige her 

Affaldsmængder- og håndtering 

Andel af affald, der deponeres 2 4  

Andel af affald, der forbrændes 3 4 Bør måles på lige fod med de andre niveauer i affald 

Mængde affald/BNP 2 4 I høj grad afhængig af økonomiens struktur, globalisering 
mv. 

Mængde affald/capita 3 4 Relevant til at benchmarke med andre sammenlignelige 
lande 

Effekter 

Jobskabelse (målt i årsværk) 1,5 0,5 

Relevant når det handler om jobskabelse som følge af cirku-
lær økonomi aktiviteter. 

Problematik omkring manglende kompetencer i den cirku-
lære økonomi  

Kan vi måle på uddannelse og opkvalificering? 

Vi ændrer på arbejdspladser, så kommer der flere eller bare 
bedre og smartere jobs 

CØ skaber behov for syersker, reparatører osv. Mulighed for 
at tænke det sammen med socialøkonomiske arbejdspladser 
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Klimaaftryk 3 1,5 Skal kobles op på udledningskilden. CO2 reduktion alene af-
spejler ikke cirkulær økonomi. 

Ressourceforbrug (RMC, RMI) 4 3 Det vigtige er at koble RMI og RMC til økonomidata, tid, sek-
torer og materialetyper. 

Økonomisk vækst 2 3 Materialeforbrug i relation til økonomisk vækst. Det er mest 
en baggrundsindikator og ikke en som skal stå alene. 

Konservering af miljøet: Arealan-
vendelse og vandforbrug 1 3 

Der er ikke angivet en forklaring på karaktergivningen, men 
diskussioner til workshoppen indikerer, at det skyldes, at 
konservering af miljøet/naturressourcer ikke direkte måler 
den cirkulære økonomi. 
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