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Miljøstyrelsen,  

Cirkulær Økonomi & Affald, 

mst@mst.dk 

cc. marfo@mst.dk, 

Journalnummer:2020-42786. 

Høring af vejledninger til affaldsbekendtgørelsen  

 

Tak for muligheden for at kommentere på udkast til de to vejledninger til bekendtgørelse om affald. 

 

Landbrug & Fødevarer er positive overfor, at der bliver en mere ensartet indsamling af de enkelte 

affaldsfraktioner fra husholdninger, som forhåbentlig vil betyde større og mere homogene mængder 

til genanvendelse. Vi er tilfredse med, at mad-og drikkekartoner nu endelig skal udsorteres separat 

til genanvendelse. Således at vi kommer på niveau med udviklingen i de øvrige EU-lande. 

 

Ligeledes er Landbrug & Fødevarer positive overfor, at der bliver ensartede krav til indsamling af 

madaffald, som forhåbentlig vil sikre en bedre kvalitet af madaffald og gøre det nemmere for 

biogasanlæggene at forudsige kvaliteten af det madaffald, som de modtager fra husholdningerne.  

 

Landbrug & Fødevarer er dog bekymret for at stive sorteringsstandarder og fastlåste krav til 

indsamlingsordninger vil forhindre udvikling og innovation i forhold til indsamling af nye fraktioner. 

Det gælder f.eks. fraktioner, hvor der er ny genanvendelsesteknologi under udvikling.  

 

Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at Miljøstyrelsen ved fremtidige revideringer i højere grad 

involverer alle interessenter herunder producenter, der fylder emballager, da disse har stor viden 

om udviklingstendenser indenfor markedsførte emballager. 

 

Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald 

Landbrug & Fødevarer støtter gode og præcise sorteringsvejledninger, som kan anvendes af både 

kommuner, borgere og virksomheder.  

 

For at sikre at sorteringsstandarderne følger den teknologiske udvikling indenfor genanvendelige 

materialer og sorterings-og genanvendelsesteknologi, mener Landbrug & Fødevarer, at det er 

nødvendigt, at vejledningen som minimum revideres hvert 2. år og at dette fremgår som et krav i 

affaldsbekendtgørelsen.   

 

Specifikke bemærkninger  

2.1. Renhedskriterier 

Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til renhedskriterier for fødevareemballager. De er 

dog ikke brugt konsistent i de efterfølgende sorteringskriterier for de enkelte fraktioner 

 

2.2 Låg på emballager 

I vejledningen skrives, at som tommelfingerregel skal låget tages af, hvis det er muligt. Denne 

formulering vil dække, at direktiv 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

stiller krav om, at plastlåget er fastgjort til visse drikkevare-beholdere og dermed ikke kan adskilles 

fra resten af emballagen. 
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2.5 Sortering af madaffald i pose. 

Landbrug & Fødevarer mener, at det bør defineres tydeligt, hvad der forstås ved, at poser til 

indsamling af madaffald har ”en komposterbarhed og bionedbrydelighed svarende til madaffaldets i 

den behandling, som madaffald gennemgår”. Det bør desuden opstilles klare kriterier for 

dokumentation for komposterbarhed og bionedbrydelighed af poserne.  

 

2.6 Affald, der generelt kan skade genanvendelsen    

Landbrug & Fødevarer ønsker, at der er mere information om døde dyr og har følgende forslag til 

tilføjelse af teksten i underafsnittet ”Begrundelse”. 

”Det er vigtigt at vide, at bortskaffelse af døde dyr lovgivningsmæssigt reguleres af 

biproduktforordningen, som er Fødevarestyrelsens ressortområde. Mindre døde selskabsdyr som 

f.eks. undulater, hamstre og marsvin kan som regel bortskaffes i en pose i restaffald, mens større 

dyr bør indleveres hos en dyrlæge eller til et dyrekrematorie. Man skal være særligt opmærksom 

ved fund af større, døde vildtlevende dyr f.eks. i egen have eller på en virksomhedsgrund eller ved 

fund af større mængder, døde vildtlevende dyr (f.eks. fugle). Her er det en god idé at orientere sig 

om eventuelle mistanke om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, hvilket også hører under 

Fødevarestyrelsens ressort” 

 

3.1 Madaffald  

Landbrug & Fødevarer vil foreslå at eksemplet på positivlisten ”Ost- og mælkeprodukter” ændres til 

”Ost og andre mejeriprodukter” for at få en bredere dækning af produkter.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at formuleringen om døde dyr på negativlisten er misvisende og bør 

rettes. Det er uheldigt, at der som eksempel anvendes formuleringen ”mindre end andestørrelse”.  

Ænder er et landbrugsdyr. Det bør præcises, at der er tale om selskabsdyr. Landbrug & Fødevarer 

vil foreslå formuleringen ”Døde dyr (Mindre selskabsdyr som undulat, hamster og marsvin: i pose i 

restaffald. Større: kommunen anviser)”. Dette vil være i overensstemmelse med den vejledende 

udtalelse om døde selskabsdyr som Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen i fællesskab har 

udarbejdet og som er tilgængelig på Miljøstyrelsen hjemmeside. https://mst.dk/affald-

jord/affald/vejledende-udtalelser-og-afgoerelser-om-affald/vejledende-udtalelser-om-

affald/haandtering-af-doede-selskabsdyr/. 

 

3.3 Pap 

Det fremgår af vejledningen, at pap ”kontamineret med mad kan skade genanvendelsen, hvis 

mængderne udgør en større andel af fraktionen, selvom mange anlæg giver udtryk for, at det godt 

kan håndteres på nuværende tidspunkt grundet de små mængder. Her er hensynet, at man med 

nærværende sorteringskriterier forventer en øget indsamling i de kommende år, og der er derfor 

taget hensyn til den fremtidige genanvendelse.”   
 

Pap med fødevarerester er som følge af ovenstående derfor anført på negatlivlisten. Landbrug & 

Fødevarer finder det væsentligt, at der for denne indplacering tilvejebringes et stærkere og 

evidensbaseret grundlag, som også tager højde for udviklingen i teknologier og faciliteter til 

genanvendelse af pap (og karton).   
 

 

3.4 Plast  

Landbrug & Fødevarer er enige i, at det på nuværende tidspunkt er fornuftigt ikke at anbefale at 

bionedbrydeligt plast sorteres sammen med madaffald.  
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Termen ”tømt” (s. 15) bør erstattes af en ordlyd, der tillader en mindre forekomst af restfødevarer i 

emballagen, og som kan sikre overensstemmelse med sorteringsvejlednings indledende 

bestemmelser vedrørende ”renhedskriterier”, hvor det er anført, at emballagen skal ”være rengjort 

til et vist niveau”, idet behandlingsanlæggene ”uden problemer [kan] håndtere mindre mængder 

urenheder. Emballager af disse materialer behøver derfor ikke at være helt rene.” (s.7).  

 

Ligeledes bør formuleringen om, at emballager, der har været anvendt til fødevarer, skal være 

”skrabet rene” (s. 15), udgå eller kvalificeres, idet der er fødevareemballager på markedet i dag, fx 

til børnemad, der pga. design ikke kan ”skrabes rene”. Vi bemærker i den sammenhæng, at der på 

(s. 7). er anført, at resterende fødevarer i plastemballagen ”så vidt muligt” skal skrabes ud. 

 

3.7 Mad- og drikkevarekartoner 

Landbrug & Fødevarer forstår betegnelsen mad- of drikkevarekartoner som eksempler på 

emballagekartoner, hvor hovedbestanddelen af materialet består af papirfibre..  Vi forudser, at der 

fremadrettet bliver behov for en mere præcis definition af affaldstypen set i forhold til den udvikling, 

som er i gang indenfor papirfiberemballage med coating. 

 

Vi forstår ikke, hvorfor papkrus til kaffe eksplicit er nævnt i teksten som en emballage, der ikke må 

sorteres sammen med mad-og drikkevarekartoner. Vi vil gerne se dokumentation for denne 

beslutning og vil efterfølgende gerne i dialog med Miljøstyrelsen herom   

 

Fjerde afsnit ”størstedelen af kartonen genanvendes dog til lavere kvalitetsfibre”. Afsnittet er ikke en 

korrekt beskrivelse. Men nærmere en generel beskrivelse af genanvendelse af papirfibre, hvor der 

altid et kvalitetstab (Dette er dog ikke nævnt i afsnit 3.2 Papir). Det bør fremhæves at mad- og 

drikkevarekartoner består af højkvalitetsjomfruelige fibre. Dermed er papirfibrene lange og 

attraktive til genanvendelse og brug i nye papemballager. Krav til fødevaresikkerhed gør, at det i 

dag ikke er muligt at anvende genanvendte papirfibre til mad- og drikkevarekartoner.    

 

Termen ”tømt” (s. 22) bør erstattes af en ordlyd, der tillader en mindre forekomst af restfødevarer i 

emballagen, og som kan sikre overensstemmelse med sorteringsvejlednings indledende 

bestemmelser vedrørende ”renhedskriterier”, hvor det er anført, at emballagen skal ”være rengjort 

til et vist niveau”, idet behandlingsanlæggene ”uden problemer [kan] håndtere mindre mængder 

urenheder. Emballager af disse materialer behøver derfor ikke at være helt rene.” (s.7). 

 

Vejledning om indsamling af husholdningsaffald 

Affaldsbekendtgørelsen og vejledningen giver mulighed for at mad- og drikkevarekartoner kan 

indsamles sammen med plast eller sammen med fraktionen plast og metal. Landbrug & Fødevarer 

formoder, at dette valg er truffet på baggrund af den mest økonomisk optimale løsning i forhold til 

omkostninger til indsamling og sortering samt til minimal kvalitetsforringelse af de kombinerede 

materialer. Landbrug & Fødevarer vil gerne have mulighed for at se dokumentationen for dette. 

 

Med venlig hilsen 

 
Birgitte Kjær 
Chefkonsulent 
 
Miljø, Klima & Bæredygtighed 
 
D +45 3339 4623 
M +45 4110 9741 
E birg@lf.dk 


