Dato 2.maj 2022
Side
1 af 2

mst@mst.dk
kopi til krams@mst.dk
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Landbrug & Fødevarers høringssvar til høring vedr. vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald j.nr. 2022 - 21190.
Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald
Landbrug & Fødevarer støtter gode og præcise sorteringsvejledninger, som kan anvendes af både
kommuner, borgere og virksomheder.
Landbrug & Fødevarer er enige i, at det er meget vigtigt, at vejledningen regelmæssigt revideres for
at sikre, at sorteringsstandarderne følger den teknologiske udvikling indenfor genanvendelige materialer og sorterings-og genanvendelsesteknologi. Derfor ønsker Landbrug & Fødevarer, at den følgegruppe, som Miljøstyrelsen nedsatte i forbindelsen med revision af vejledningen, fortsætter og
afholder møder mindst hver 6. måned, således at vejledningen hurtigt kan tilpasses den nyeste udvikling.
Landbrug & Fødevarer konstaterer, at målgruppen for sorteringsvejledningen er blevet udvidet med
virksomheder, som ønsker at sætte et sorteringspiktogram på deres produkter eller emballage til
deres produkter. Det er positivt, men der er fortsat en lang række uafklarede forhold for virksomhedernes anvendelse. Derfor efterlyser Landbrug & Fødevarer, at Miljøstyrelsen igangsætter initiativet
i Handlingsplanen for Cirkulær Økonomi fra 2021 om en dialog med erhvervsliv om affaldspiktogrammer på produkter og emballage. ”Dialog med erhvervslivet og andre aktører til et partnerskab
om at udbrede anvendelsen af de nationale affaldspiktogrammer på produkter og emballage (s.
81).”
Landbrug & Fødevarer er tilfredse med, at vedledningen er blevet ændret, således at positivlisten
er blevet udvidet med et ”eller lign.” for mælke-og yoghurtkartoner. Det vil afhjælpe det øjeblikkelige
behov for, at fiberbaserede emballager indenfor mejeriområdet kan udsorteres. Der er dog en meget hurtigt teknologisk udvikling indenfor fiberbaserede emballage af samme materialetype som fødevare- og drikkekartoner. Derfor vil tilpasning af positivlisten igen være aktuel indenfor forholdsvis
kort tid.
Specifikke bemærkninger
2.2 Låg på emballager
Af vejledningen fremgår, at som tommelfingerregel skal låget tages af, hvis det er muligt. Landbrug
& Fødevarer foreslår, at det præciseres, at drikkevarebeholder, hvis låg skal være fastgjort iht. engangsplastdirektivets krav om fastgjorte låg, ikke skal adskilles fra beholderen, idet visse producenter i nogle europæiske markeder allerede i dag fastgør låg iht kravet. Landbrug & Fødevarer ønsker
endvidere, at vejledningen præciserer, at plastlåg, som i dag er påført mad- og drikkekartoner uden
at være fastgjorte til kartonen, også sorteres sammen med mad-og drikkekartoner. En sådan sortering vil øge genanvendelsesgraden for emballagen som helhed og vil samtidig være mere logisk for
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forbrugerne, når engangsplastdirektivets krav om fastgjorte låg på drikkevarebeholdertræder i kraft i
2024. For yderligere argumentation henvises til Mejeriforeningens brev af den 31. maj 2021.
3.7 Mad- og drikkekartoner
Landbrug & Fødevarer mener, at der er behov for en mere præcis definition af affaldstypen set i forhold til den udvikling, som er i gang indenfor papirfiberemballage med coating. Vi foreslår at indsætte en mere præcis definition som første tekstafsnit under ”Teknisk niveau”:
”Fraktionen defineres som detailemballage fremstillet af fiberkompositmaterialer til mad- og drikkevarer, Kompositmaterialet består overvejende af fiber (papir/karton) og plast (PE) eller overvejende
af fiber (papir/karton), aluminium og plast (PE). Fiber defineres som papir eller karton med minimum en vægtfylde på 30g/m2”
Vejledning om indsamling af husholdningsaffald
L&F har ingen bemærkninger.
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