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Supplerende høringssvar over udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til 
affaldshåndteringsvirksomheder  
 
GenvindingsIndustrien indsendte den 13. april 2019 høringssvar til bekendtgørelsesudkast om 
miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomheder. Herved eftersendes supplerende bemærkninger, 
samt en ikke-substantiel rettelse. 
 
Bekendtgørelsens afgrænsning  
I høringssvaret vurderer GenvindingsIndustrien, at en for lille andel virksomheder får gavn af 
initiativet, der skal sikre øget erhvervsvenlighed og GenvindingsIndustrien anbefaler, at der 
hurtigst muligt ses på, hvorledes kredsen af virksomheder, der underlægges bekendtgørelsen om 
miljøkrav til affaldsvirksomheder, udvides. Der nævnes eksempel på to aktiviteter, der er 
sammenlignelige og som konkurrerer i markedet, men som ikke får ens vilkår. Ved nærmere 
eftertanke holder eksemplet ikke. GenvindingsIndustrien fastholder uagtet sin grundlæggende 
anbefaling. Fx vil en virksomhed, der oplagre ikke-farligt affald og weee med ≥50 tons være omfattet 
af den nye bekendtgørelse, mens samme type virksomhed, der oplagre ≤50 tons weee ikke vil. Deslige 
vil en virksomhed, der rekonditionerer, herunder omlaster, farligt affald med en kapacitet på ≥10 
tons/dag blive omfattet af den nye bekendtgørelse, mens en tilsvarende virksomhed som 
rekondtionerer >10 tons/dag ikke vil. Mængdebegrænsningerne er små.  
 
Regulering af støj, kapitel 5. 
I forhold til høringssvarets bemærkning til § 40, stk. 1 (og bilag 2) henledes opmærksomheden på flere 
udfordringer, der er relateret til bindende støjkrav i stedet for de nugældende vejledende. Bindende 
krav kan få den betydning, at kravene kan blive tekniske og/eller økonomiske umulige at overholde. 
Virkningen af støjdæmpende foranstaltninger vil ikke altid være proportionale med gevinsten. 
Kommune og virksomhed bør gives rum for i samarbejde at finde andre løsninger. Boligområder 
placeres ofte op ad industriområder og udefra kommende forandringer gør erhvervsaktiviteter 
vanskelige, og der kan fx sættes ind med en overordnet lokal forandring, fx støjvolde andre steder end 
på virksomheden, i stedet. GenvindingsIndustrien efterlyser handlerum for løsninger.   
 
Adskillelse/sammenblanding af olier og materialer: Kapitel 3  
Vi skrev ”§ 17 fastsætter, at olier ikke må sammenblandes […]” Teksten vedrører § 16.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lisbet Hagelund  
Sekretariatschef  
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