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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv 2008/98/EF  
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 - udfase miljøskadelig støtte, 

herunder til forbrændingsanlæg, samt 

direkte og indirekte støtte til fossile 

brændstoffer 
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 Bilag -I 

 Følgende bilag indsættes: 

 "Bilag IVa 

 Vejledende liste over instrumenter til 

fremme af en omstilling til en cirkulær 

økonomi 

 1. Økonomiske instrumenter: 

 1.1 gradvis forhøjelse af 

deponeringsafgifter og/eller gebyrer for 

alle kategorier af affald (kommunalt 

affald, inert affald, andet) 

 1.2 indførelse eller forhøjelse af 

forbrændingsafgifter og/eller -gebyrer 

 1.3 indførelse af ordninger med 

mængdebaseret afregning 

 1.4 foranstaltninger til at forbedre 

omkostningseffektiviteten af nuværende 

og kommende ordninger for 

producentansvar 

 1.5 udvidelse af anvendelsesområdet for 

økonomisk og/eller operationelt 

producentansvar til også at omfatte nye 

affaldsstrømme 

 1.6 økonomiske incitamenter for lokale 

myndigheder til at fremme forebyggelse 

og udvikle og intensivere ordninger for 

særskilt indsamling 
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 1.7 foranstaltninger til at støtte 

udviklingen af genbrugssektoren 

 1.8 foranstaltninger til at afskaffe støtte, 

som ikke er i overensstemmelse med 

affaldshierarkiet, herunder støtte til 

fossile brændstoffer. 

 1.9 foranstaltninger til at gennemføre en 

progressiv udfasning af 

affaldsforbrænding 

 2. Andre foranstaltninger: 

 2.1 bæredygtige offentlige 

indkøbsprocedurer for at fremme 

bæredygtig produktion og bæredygtigt 

forbrug 

 2.2 tekniske og skattemæssige 

foranstaltninger til at støtte udviklingen af 

markeder for genbrugte produkter og 

genanvendte (herunder komposterede) 

materialer samt til at forbedre kvaliteten 

af genanvendte materialer 

 2.3 gennemførelse af bedste tilgængelige 

teknikker til affaldsbehandling med det 

formål at fjerne særligt problematiske 

stoffer, hvor dette er teknisk og 

økonomisk muligt 

 2.4 foranstaltninger til at øge den 

offentlige bevidsthed om god 

affaldshåndtering  

 og reduktion af henkastet affald, bl.a. ad 

hoc-kampagner for at mindske 

affaldsmængden ved kilden og en stor 

deltagelse i ordninger for særskilt 

indsamling 

 2.5 foranstaltninger til at sikre en 

passende koordinering, herunder ved 

hjælp af digitale midler, mellem alle 

kompetente offentlige myndigheder, som 

er involveret i affaldshåndtering, og til at 

sikre inddragelse af andre vigtige 

interessenter 

 2.6 anvendelse af de europæiske struktur- 

og investeringsfonde til at finansiere 

udviklingen af den 
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affaldshåndteringsstruktur, der er 

nødvendig for at nå de relevante mål." 

Or. en 

 

 


