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Energistyrelsen  

Carsten Niebuhrs Gade 43  

1577 København V 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til høring over forslag til ændring af affaldsaktørbe-

kendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen journalnummer 2022-13228 
 

Energistyrelsen har den 8. april 2022 sendt forslag til ændring af bekendtgørelse om affaldsregulati-

ver, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om Affaldsregistret 

og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed (affaldsregisterbekendtgørelsen) i høring.  

 

Bemærkninger til ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen: 

I §9 om virksomheders adgang til genbrugspladsen fremgår det fortsat under stk.1, 3. pkt., at ord-

ningen giver virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, der i karakter svarer til det, 

husholdningerne har adgang med. Som noget nyt kan virksomheden nu straffes med bøde for ikke 

at overholde dette (§61 4)).  

 

Mange landbrug benytter den kommunale genbrugsplads til at aflevere affald til genanvendelse 

f.eks. big bags, wrapfolie og tomme kemikaliedunke. Landbrug & Fødevarer mener, at det er vigtigt, 

at der er klarhed over hvilket affald, som i karakter svarer til husholdningernes. Energistyrelsen bør 

udarbejde en vejledning om dette. således at der bliver nationale retningslinjer og ikke er en beslut-

ning, som er overladt til den enkelte kommune.  

 

Det er vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at landbrug fortsat kan anvende genbrugspladsen, da det 

ofte er den billigste måde at sikre genanvendelse på, da der er tale om små mængder affald fordelt 

ujævnt over året.  

 

Af §33, stk. 2. fremgår, at kommunalbestyrelsen må deltage i aktiviteter forbundet med vand- og 

spildevandsforsyningsaktiviteter. Landbrug & Fødevarer mener, at der er behov for en afklaring af, 

om dette også omfatter komposteringsanlæg for spildevandsslam. Problemstillingen er relevant for 

Landbrug & Fødevarer, da landbruget er langt den største aftager af spildevandsslam, som udbrin-

ges på landbrugsjord, hvor gødningsværdien udnyttes.   

 

I §34, nr.5) omtales neddeling af flamingo. Landbrug & Fødevarer mener ikke, at handelsnavnet fla-

mingo bør anvendes her, da der må være er tale om materialet EPS-plast (ekspanderet polystyren) 

og ikke kun en delmængde med et bestemt handelsnavn. 

 

Bemærkninger til ændring af affaldsregisterbekendtgørelsen: 

Landbrug & Fødevarer har ikke bemærkninger til ændringer af selve bekendtgørelsen, men mener, 

at der fortsat er behov for at forbedre selve Affaldsregisteret, så det bliver mere brugervenligt i for-

hold til de øgede krav til udsortering af affald til genanvendelse fra virksomheder.  

 

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

læg, som kan håndtere deres affaldsfraktion ud fra Affaldsregisteret, f.eks. Landmanden som 
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ønsker at afsætte sin brugte landbrugsplast til en godkendt indsamler uden et forbehandlingsan-

læg. Der kan kun søges generelt på plast, og det medfører et søgeresultat på 154 indsamlere uden 

forbehandlingsanlæg, som så individuelt skal gennemgås for at se om, der er indsamlere af land-

brugsplast. Selv hvis søgningen afgrænses til ens egen kommune, er der ofte over 60 virksomhe-

der. Hvis det blev muligt at søge på de enkelte plastfraktioner, ville det gøre det nemmere at finde 

en affaldsindsamler. 

 

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 
Birgitte Kjær 
Chefkonsulent 
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