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Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om affald 

Genvindingsindustrien har modtaget ovenstående i høring og henviser først og fremmest til de 

bemærkninger til affaldsbekendtgørelsen, som Dansk Erhverv har angivet.  

 
 

Tilbagetagningsordninger i handlen 

Bekendtgørelsen vil i tråd med forliget om en grøn affaldssektor fastsætte, at virksomheder har ret til at 

etablere tilbagetagningsordninger, hvori de kan modtage egne og lignende produkter. Dette kan 

GenvindingsIndustrien som udgangspunkt godt støtte. Men det findes problematisk, at der ikke er en 

begrænsning af aktiviteten, der er gældende, så længe virksomheden ikke er omfattet af 

affaldsbekendtgørelsens krav for affaldsindsamlere og -modtagere. 

 

Det er konkurrenceforvridende, at der er uens vilkår for virksomheder med tilbagetagningsordninger og 

virksomheder med andre former for modtagelse af affald. Hvis aktiviteten i tilbagetagningsordningerne 

når en vis mængde, vil GenvindingsIndustrien bliver ramt af de konkurrenceforvridende regler. 

 

Ministeriet bør derfor sikre, at der indsættes en begrænsning for den aktivitet, der kan foregå, før end 

krav for affaldsindsamlere og -modtagere skal træde i kraft.  

 

 

Beskrivelser af affaldsfraktionerne  

Udgangspunktet for udarbejdelsen af beskrivelserne af affaldsfraktionerne er, hvad kommunerne 

allerede gør i dag, mens et andet udgangspunkt kunne have været en beskrivelse af, hvordan en fraktion 

skal sammensættes ud fra en betragtning om, hvad der er miljøøkonomisk mest fordelagtigt på 

genanvendelsesmarkedet. 

    

GenvindingsIndustrien har tidligere (i november 2019) kommenteret på beskrivelserne af 

affaldsfraktionerne i form af konkrete bemærkninger til listerne ”tilladt” og ”forbudt” ud fra sidstnævnte 

tilgang. Enkelte anbefalinger er ikke medtaget, og Ministeriet opfordres til at genoverveje følgende  
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anbefalinger:   

 

 

Madaffald:  

o Æggeskaller skal på forbudt-listen 

o På tilladt-listen bør stå Fisk og skaldyr uden skal. 

 

Papir:  
o Vi anbefalede, at bonpapir ikke fremgik af tilladt-listen. Og det gør det heller ikke længere. Nu 

fremgår det, at kvitteringer er tilladt. Dette bringer uklarhed og formentlig en sortering af 
bonpapir i papirfraktionen.  
 

Pap: 
o Æggebakker bør stå på forbudt-listen. 

 

Hård plast 
o Rør fra VVS installationer bør tilføjes forbudt-listen.  

 
Både for hård og blød plast  

o Bionedbrydeligt plast skal på forbudt-listen 
 
 

 
Med venlig hilsen 
 

Lisbet Hagelund 
Sekretariatschef 
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