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Høring over udkast til bekendtgørelse om affald og bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 

 

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. 

 

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

madaffald, som forhåbentlig vil sikre en bedre kvalitet af det madaffald, som leveres til biogasan-

læggene. Det er et vigtigt bidrag til en cirkulær bioøkonomi.  

 

Krav til udsortering af madaffald gælder både husholdninger og virksomheder. Det vil betyde, at en 

række nye aktører skal udsortere og håndtere madaffald. Det er derfor vigtigt, at der gives god in-

formation om reglerne for både affald og animalske biprodukter til alle aktører for at skabe grundlag 

for en sikker anvendelse af affaldet fremadrettet. Landbrug & Fødevarer vil derfor kraftigt opfordre 

til, at MFVM sikrer, at der udarbejdes informationsmateriale i et samarbejde mellem ministeriet, de 

relevante styrelser og brancheorganisationer  

 

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

samlingsordninger 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 & Fø-

devarer mener, at det bør være et krav i affaldsbekendtgørelsen, at sorteringsvejledningen som mi-

nimum revideres hvert 2. år for at sikre den teknologiske udvikling.   

 

Landbrug & Fødevarer er stærkt bekymret over de ekstra krav til dokumentation, som er krævet i 

§59 stk. 5 af alle virksomheder og for alle affaldsfraktioner. Det er en klar overimplementering af 

dokumentationskrav for reel høj genanvendelse i de relevante direktiver.  

 

Endvidere stilles der krav til alle virksomheder om dokumentation for hvor stor en del af de enkelte 

affaldsfraktioner, der reelt bliver genanvendt. Dette er en kæmpe opgave, som vil kræve mange 

ressourcer både hos de affaldsproducerende virksomheder, indsamlere og behandlingsanlæg. Det 

vil medføre store administrative omkostninger og det er tvivlsomt om dette bidrager til en større 

genanvendelse. Landbrug & Fødevarer er meget uforstående overfor overimplementeringen og de 

særlige dokumentationskrav og vil gerne se dokumentation for de ekstra administrative og er-

hvervsøkonomiske omkostninger, som dette medfører. 

 

Endvidere er Landbrug & Fødevarer foruroligede over de nye krav til overdragelse af madaffald i 

original emballage (§ 61), som imod intentionen kan betyde, at mere madaffald vil ende i restaffald 

til forbrænding. 
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Specifikke bemærkninger 

 

Kapitel 6 Kommunale affaldsordninger 

§20 stk. 7 Landbrug & Fødevarer mener, at det bør defineres tydeligt, hvad der forstås ved, at po-

ser til indsamling af madaffald har ”en komposterbarhed og bionedbrydelighed svarende til madaf-

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

dokumentation for komposterbarhed og bionedbrydelighed af poserne.  

 

§40 og §41 giver mulighed for at mad- og drikkevarekartoner kan indsamles sammen med plast el-

ler 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 minimal kvalitetsforringelse af de kombinerede materialer. Landbrug & Fødevarer vil 

gerne have mulighed for at se dokumentationen for dette. 

 

Kapitel 7- Deponering af affald 

§53 6) Affald, der ikke har været underkastet forbehandling jf. §3, nr.20. Henvisning er ikke korrekt. 

Der skal henvises til §3, nr.19.  

 

Kapitel 9 – Affaldsproducerende virksomheders affaldshåndtering 

§59 stk.5. stiller to krav til affaldsproducerende virksomheder 1) sikre en høj reel genanvendelse af 

affaldet og 2) dokumentere på kommunalbestyrelsens anmodning hvor stor en del af de enkelte af-

faldsfraktioner, der reelt bliver genanvendt eller forberedt med henblik på genbrug.  

 

Det fremgår af høringsbrevet, at dokumentationskravet om at sikre reel høj genanvendelse kun 

gælder for emballageaffald og husholdningslignende affald fra erhverv. §59 stk. 5 gælder for alle 

affaldsfraktioner fra virksomheder og er dermed en klar overimplementering af kravene i direkti-

verne. Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor overimplementeringen og vil gerne se doku-

mentation for de ekstra administrative og erhvervsøkonomiske omkostninger ved at overimplemen-

tere kravet til at dække alle affaldsfraktioner fra erhverv. 

 

Hvis virksomheden skal kunne dokumentere for hvor meget af deres affald, som reelt er blevet gen-

anvendt, vil det kræve, at virksomheden har oplysninger om det præcise genanvendelsesanlæg, 

som affaldet er leveret til og den reelle genanvendelse af mængden. Dette vil medføre et kæmpe 

administrativt arbejde for virksomhederne, hvis de skal have denne dokumentation for alle affalds-

fraktioner uanset mængde. Ligesom det vil betyde stort ekstra arbejde for indsamlere og behand-

lingsanlæg, som skal levere data om  de genanvendte mængde tilbage til alle deres kunder. Oplys-

ninger burde i øvrigt findes i Affaldsdatasystemet, som indsamlere og behandlingsanlæg skal rap-

portere til. Så reelt vil der være tale om dobbelt rapportering.  

 

Landbrug & Fødevarer finder, at de erhvervsøkonomiske konsekvenser er stærkt undervurderet og 

skal bede om en nærmere redegørelse for beregningerne. 

 

Det kan samtidigt undre at kravet til dokumentation er formuleret meget mere omfattende for virk-

somheder end tilsvarende krav til kommunalbestyrelser om at sikre reel høj genanvendelse. På 

trods af, at kommuner har langt større viden og flere ressourcer end små danske virksomheder.  

 

§61 stiller nye krav til affaldsproducerende virksomheder (f.eks. supermarkeder og engrosvirksom-

heder) ved overdragelse af madaffald i original emballage. Der stilles krav til reel høj genanven-

delse af emballagen og madaffaldet samt at madaffald i glasemballage skal sorteres separat fra 

madaffald i plastemballage. Det vil medføre, at rødbeder i glasemballage ikke kan indsamles 
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sammen med rugbrød i plastposer. Dette vil betyde store udfordringer for den nuværende logistik, 

når madaffald i original emballage indsamles til behandling på forsorteringsanlæg og medføre bety-

delige stigninger i omkostninger til håndtering af madaffald i emballage.  

 

Det skal bemærkes, at emballageaffald kun udgør en lille del af den samlede mængde, når madaf-

fald indsamles i original emballage. Typisk er mængdefordelingen i kategorien ’tidligere fødevarer’ 

således, at madaffaldet udgør minimum 92 % og emballagen max 8%.  

 

Formålet med at tillade, at madaffald i original emballage kan indsamles med behandling på et for-

sorteringsanlæg, er at sikre. størst mulig genanvendelse af madaffald. Men kravene i §61 kan have 

den effekt, at madaffald i emballage afleveres til forbrænding i stedet for genanvendelse, da hånd-

teringsomkostningerne til forsortering af emballagen bliver for høj. 
 

Bilag 6 Sorteringskriterier  

Landbrug & Fødevarer mener, at bilaget skal være rimeligt overordnet. De specifikke sorteringskri-

terier bør være i vejledninger, som løbende kan opdateres, når er der nye materialer, sortering- og 

genanvendelsesteknologier. 

 

Generelt er tømningsgrad for emballager af forskelligt materiale ikke beskrevet på samme måde for 

de forskellige fraktioner i bilag 6. Eks: bør formuleringen om, at plastemballager skal være ”skrabet 

rene” 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 i udkast til sorterings-

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

ud.   

 

Ligeledes ser vi gerne, at termen ”tømt”, som anvendes for både for mad- og drikkekartoner (s. 

104) og plastemballager (s. 102) erstattes af en ordlyd, der tillader en mindre forekomst af restføde-

varer i emballagen. I udkast til sorteringsvejledning (s. 7), er der fx anvendt formuleringen ”være 

rengjort til et vist niveau”. Begrundelsen er i vejledningen, at behandlingsanlæggene ”uden proble-

mer [kan] håndtere mindre mængder urenheder. Emballager af disse materialer behøver derfor ikke 

at være helt rene.” (s.7). 

 

3. Papaffald 

Papaffald må ikke indeholde uønskede stoffer. Hvad forstås ved uønskede stoffer?  

 

7. Mad- og drikkevarekartoner 

Landbrug & Fødevarer forstår betegnelsen mad- og drikkevarekartoner, som eksempler på embal-

lagekartoner, hvor hovedbestanddelen af materialet består af papirfibre. Vi forudser at der fremad-

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

i gang indenfor papirfiberemballage med coating. Udviklingen mod mere fiberbaseret materiale dri-

ves bl.a. af kravene i direktiv 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning. 

 

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

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

slutning og efterfølgende i dialog med MFVM herom.    

 

Papkrus til kaffe er i øvrigt ikke nævnt på negativlisten i sorteringsvejledningen for mad- og drikke-

varekartoner.  
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Som beskrevet ovenfor mener vi, at det er vigtigt at teksten i bilag 6 er generel og mere langtids-

holdbar. Meget specifikke produkter bør ikke fremgå af bekendtgørelsen og løbende ændringerne 

af sorteringskriterier bør foretages i vejledningen og ikke i bekendtgørelsen. 

 

Affaldsdatabekendtgørelsen 

Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til udkastet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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