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3. oktober 2022 

 

Genvindingsindustriens høringssvar til ændringer af bekendtgørelse om 
kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale 

genbrugspladser 

 
Genvindingsindustrien takker for muligheden for at kommenterer på udkast til ny bekendtgørelse om 
etablering af genbrugsområder. 
 
Genvindingsindustrien støtter op om formålet med at fremme genbrug, men det skal ske på vilkår, der 
dels fastsætter de nødvendige rammer, og dels giver det korrekte incitament for alle parter. Af 
høringssvaret fremgår der punkter, hvor tilpasning af reguleringen vil give de rammevilkår, der er 
nødvendige.  
 
Personfølsomme data skal håndteres af kompetent part 
Regulering af personfølsomme data sætter krav til de aktører, der skal håndtere genstandene. 
Personfølsomme data i genbrugsområderne vil som oftest fremgå af elektronik. Det er hverken 
hensigtsmæssigt, eller forventeligt ønskeligt for kommunen, at de pålægges ansvar for håndtering af 
personfølsomme data.  
 
Genvindingsindustrien opfordrer til, at elektronik, som kan indeholde personfølsomme data (bl.a. 
computere, telefoner, fjernsyn osv.), alene overlades til aktører, der aktivt har valgt at påtage sig 
ansvaret, og som har indgående kendskab til efterlevelse af reguleringen. Derfor er anbefalingen fra 
Genvindingsindustrien, at elektronik der kan indeholde personfølsomme data, undtages fra kravet om 
at genstande skal kunne stilles i genbrugsområderne.  
 
Som et absolut minimum bør kommunerne gives mulighed for at kunne afvise elektronik, hvor de ikke 
ønsker at påtage sig ansvaret for personfølsomme data. Denne elektronik skal i stedet overlades til de 
kollektive ordninger, som kan håndtere det efter reglerne.  
 
Genbrugsområderne skal fremme genbrug ikke skabe ny infrastruktur for 
affaldshåndtering 
Formålet med genbrugsområderne er at fremme genbrug. For mange fraktioner vil områderne alene 
understøtte genbrug det glæder f.eks. møbler, porcelæn og billeder. For enkelte fraktioner er der risiko 
for at skabe ny infrastruktur for affaldshåndering, det gælder særligt for fraktioner hvor materialerne i 
sig selv er meget værdifulde.  
 
Et særligt eksempel på overstående er elektronik. Her kan metallerne alene give et økonomisk 
incitament til at tage genstande fra genbrugsområderne eller byde på et udbud. Afsætning af elektronik 
vil forventeligt ikke alene ske på baggrund af ønske om at fremme genbrug, det kan også ske på 
baggrund af at udnytte metallerne via genanvendelse.  
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Genbrugsområderne må ikke blive en ny infrastruktur for affaldshåndtering. Det skal derfor sikre at 
genstande afsættes vederlagsfrit til genbrug og ikke til genanvendelse. Er elektronikken affald skal der 
indsamles via producentansvarssystemet.  
Da problemstillingen særligt gør sig gældende for elektronik, opfordrer Genvindingsindustrien til at 
elektronik ikke skal omfattes på genbrugsområderne. Elektronik bør i stedet håndteres via de 
eksisterende producentansvarsordninger.  
 
Der bør alene være krav til genbrugsområder på én genbrugsplads i kommunen 
Genvindingsindustrien støtter op om at genbrug skal fremmes, men der skal tages højde for fleksible 
løsninger. Af § 3 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal etablere minimum et genbrugsområde på 
hver af de kommunale genbrugspladser.  
 
I § 3 styk. 2 indføres der en undtagelse for genbrugspladser, som alene modtager jord. 
Genvindingsindustrien mener, at denne undtagelse bør udvides, til at omfatte flere genbrugspladser 
hvor et genbrugsområde ikke giver mening. Det gælder f.eks. genbrugspladser som alene modtager få 
affaldsfraktioner, eller hvor pladsen er meget begrænset.  
 
Da der ikke foreligger en undersøgelse af alle genbrugspladser, forslår Genvindingsindustrien, at § 3 
ændres, så der alene bliver krav til etablering af genbrugsområder på én genbrugsplads i kommunen. 
Det skal forsat være muligt for kommunen at indføre det på alle genbrugspladser, men alene krav til at 
gøre det på en.  
 
Den forslået ændring vil være i overensstemmelse med eksisterende regulering for erhvervs adgang til 
genbrugspladserne. Her er der alene krav til, at kommunen skal give adgang til minimum én 
genbrugsplads for erhverv. Da erhverv også må aflevere genbrug på genbrugsområderne, giver det kun 
mening, at der etableres genrugsområder på de genbrugspladser, som erhverv har adgang til. Det er 
Dansk Erhverv forståelse, at gebyret for brug af genbrugspladser både skal dække genbrugsområdet og 
genbrugspladsen. Hvis erhverv ikke har adgang til genbrugspladsen, vil det ikke være i 
overensstemmelse med forureneren betaler princippet, hvis der betales for begge dele når alene 
genbrugsområdet anvendes.  
 
Præcisering af adgang for erhverv til genbrugsområderne 

Adgangen til genbrugsområderne skal ske i overensstemmelse med eksisterende regulering. Det gælder 

bl.a. i forhold til virksomhedernes adgang til at stille genbrugsgenstande på genrugsområderne. Her 

skal gælde det samme som for genbrugspladser generelt, i forhold til hvor meget en virksomhed må 

stille. En virksomhed må alene stille genbrugsgenstande, der i art og mængde svare til en husstand. Der 

kan med fordel henvises til bekendtgørelse, der regulerer dette, for i nærværende bekendtgørelse at 

understrege gældende regler.  

 

Krydssubstituering skal undgås 

Det er Genvindingsindustriens forståelse, at finansiering af genbrugsområderne skal finansieres af 

brugerne, herunder borgere og de virksomheder der gør brug af genbrugsområdet. På eksisterende 

genbrugspladser er der udfordringer med at undgå krydssubstituering, herunder at kunne 

dokumentere, at det ikke finder sted. Hverken på genbrugsområderne, eller på tilstødende områder til 

affald, skal der ske krydssubstituering. Det er derfor vigtigt, at kommunerne fører kontrol med brug af 

genbrugspladserne og fastsætter gebyret, så krydssubstituering ikke finder sted. 

 

Tilsyn med dette kan med fordel placeres ved Forsyningstilsynet, som skal sikre øget økonomisk 

regulering af affaldssektoren.   
 

Genvindingsindustrien står selvfølgelig til rådighed ved spørgsmål, uddybning eller andet.   
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Med venlig hilsen 

 

Marianne Ladekarl Thygesen 

Sekretariatschef for Genvindingsindustrien 

 

MOBIL: +4529897778 

DIREKTE: +4533746385 

MALT@DANSKERHVERV.DK 
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