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Høringssvar til bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. samt be-

kendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. 

 

Landbrug & Fødevarer er bekymret over de ekstra krav til dokumentation af reel høj genanven-

delse, som er krævet i §25 for alle affaldsfraktioner fra erhverv. Det er en klar overimplementering 

af dokumentationskrav for reel høj genanvendelse i de relevante direktiver, hvor kravet kun omfat-

ter særskilte fraktioner. 

 

Specifikke bemærkninger 

 
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. 

 

Det er fornuftigt, at §23 er ændret, så bestemmelse om miljømæssig korrekt håndtering af madaf-

fald i originalemballage flyttes til affaldsbekendtgørelsen, mens aktørerne, der må håndtere madaf-

fald i originalemballage, fortsat reguleres i affaldsaktørbekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer ser 

dog en række problemer med formuleringen af §61 i affaldsbekendtgørelsen om håndtering af mad-

affald i originalemballage, som angivet i vores høringssvar til affaldsbekendtgørelsen fra den 1.ok-

tober 2020.    

 
Ifølge §25 skal indsamlingsvirksomheder, som noget nyt, påtage sig ansvaret for at sikre en høj 

reel genanvendelse. Der mangler en konkret definition og tolkning af det nye begreb ”reel høj gen-

anvendelse”. Det fremgår af høringsbrevet til Affaldsbekendtgørelsen af 2.september 2020, at do-

kumentationskravet om at sikre reel høj genanvendelse kun gælder for emballageaffald og hushold-

ningslignende affald fra erhverv. §25 gælder for alle affaldsfraktioner fra virksomheder og er der-

med en klar overimplementering af kravene i Affalds- og Emballagedirektiverne. Landbrug & Føde-

varer er uforstående overfor overimplementeringen og vil gerne se dokumentation for de ekstra ad-

ministrative og erhvervsøkonomiske omkostninger ved at overimplementere kravet til at dække alle 

affaldsfraktioner fra erhverv. 

Landbrug & Fødevarer forstår §25 således, at det er indsamleren, som overtager ansvaret fra den 

affaldsproducerende virksomhed for at sikre reel høj genanvendelse og efter anmodning fra kom-

munalbestyrelsen dokumenterer, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner, der reelt bliver for-

beredt med henblik på genbrug eller genanvendt. Landbrug & Fødevarer vil gerne have bekræftet, 

at dokumentationskravet ligger hos indsamleren og ikke hos den affaldsproducerende virksomhed, 

som det var anført i udkast til affaldsbekendtgørelsen §59 stk.5.  
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Landbrug & Fødevarer finder det vigtigt, at dokumentationskravet placeres på et niveau, hvor det 

giver færrest administrative omkostninger og udnytter synergien i indrapportering til Affaldsdatasy-

stemet. Derfor giver placering af dokumentationskravet hos indsamleren mening. 

Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed 

 

Landbrug & Fødevarer har ikke bemærkninger til ændringer af selve bekendtgørelsen. 

 

Men Landbrug & Fødevarer ønsker, at Affaldsregisteret bliver mere brugervenligt og tidssvarende i 

forhold til de øgede krav til udsortering til genanvendelse for en række affaldsfraktioner fra erhverv. 

Det er yderst vanskeligt for affaldsproducerende virksomheder at finde en indsamler/genanvendel-

sesanlæg, som kan håndtere deres affaldsfraktion ud fra affaldsregisteret. F.eks. Landmanden, 

som ønsker at afsætte sin landbrugsplast til en godkendt indsamler med et forbehandlingsanlæg. 

Der kan kun søges generelt på plast og det medfører et søgeresultat på 114 indsamlere med forbe-

handlingsanlæg, som så individuelt skal gennemgås for at se om, der er indsamlere af landbrugs-

plast. Eller f.eks. et supermarked, der ønsker at finde en indsamler eller et genanvendelsesanlæg, 

som kan håndtere deres tidligere fødevarer eller håndtere fødevarer i originalemballage. Der kan 

kun søges på fraktionen ”madaffald fra storkøkkener”. Den affaldsproducerende virksomhed skal 

derefter gå ind på den enkelte indsamler eller genanvendelsesanlæg for at se om de håndterer tidli-

gere fødevarer eller har et forbehandlingsanlæg til at håndtere fødevarer i originalemballage.  

 

Affaldsregisteret bør ændres, så det kan anvendes af affaldsproducerende virksomheder til at gøre 

det nemt at udsortere til genanvendelse.  

 

 

Med venlig hilsen 

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


