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Information om håndtering af produktionsudstyr fra
minkfarme

Miljøstyrelsen er blevet orienteret om, at der er opstået flere spørgsmål i forbindelse med
håndteringen af produktionsudstyr fra minkfarme i Danmark, som minkfarmene vælger at skille sig af
med. Miljøstyrelsen vil her beskrive håndteringen af affald, når det genereres på minkfarmen.
Klassificeringen af affald
Affaldsbekendtgørelsen fastslår, at det er kommunen der afgør, hvorvidt der er tale om affald, jf.
affaldsbekendtgørelsens1 § 4, stk. 1. Endvidere er det kommunen der afgør, om affaldet er:
1) Farligt affald
2) Emballageaffald
3) Affald egnet til materialenyttiggørelse.
4) Forbrændingsegnet affald
5) Deponeringsegnet affald.
Produktionsudstyr fra minkfarme uden restriktioner (raske farme)
Emballage, udstyr og andet affald, der er forurenet af rester fra dyr, fx blod, fedt, gødning mm. kan
kun genbruges og genanvendes efter, at det er rengjort og desinficeret. Papir og andet affald, der ikke
kan rengøres, skal sendes til forbrænding.
Du kan læse mere om bortskaffelse af animalske biprodukter på Fødevarestyrelsens hjemmeside – klik
her.
Produktionsudstyr fra minkfarme med restriktioner (smittede og mistænkte farme)
I henhold til Fødevarestyrelsens regler er smittede og mistænkte farme underlagt et offentligt tilsyn,
hvorfor maskiner og materiel, herunder bure, redekasser, haller, transportkasser, udstillingsfælder,
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æde- og drikkekar og andre genstande skal behandles efter anvisning fra Fødevarestyrelsen. Dette
omfatter en rengøring og desinfektion af udstyret.
Rengøring og desinfektion af minkfarmen og udstyret kan enten gøres af dig selv eller
Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen skal godkende rengøringen og desinfektion inden affaldet
forlader minkfarmen.
Du kan læse mere om rengøring og desinfektion på Fødevarestyrelsens hjemmeside - klik her.
Såfremt affaldet fjernes fra ejendommen, vil det være rengjort og desinficeret, og der vil ikke være
nogen smittefare forbundet med håndteringen.
Hvad angår affald i form af produktionsudstyr fra smittede farme, vurderer Miljøstyrelsen derfor, at
eftersom Fødevarestyrelsen fastsætter krav til rengøring og desinfektion, skal affaldet efterfølgende
ikke klassificeres som farligt affald af typen HP9 "smitsomt", og kan som udgangspunkt bortskaffes
som ikke-farligt affald.
Miljøstyrelsens skal pointere at ved klassificering af konkret affald, skal de resterende fareegenskaber
HP1-8 og HP10-15 naturligvis også tages i betragtning i afgørelsen.
Håndteringen af affaldet
Produktionsudstyr fra minkfarme kan enten være egnet til materialenyttiggørelse, forbrændingsegnet
eller deponeringsegnet.
Affald til forbrænding eller deponi
Såfremt der er tale om forbrændings- eller deponeringssegnet affald, skal virksomheden følge
kommunens regulativ for erhvervsaffald. Hvis affaldet ikke er omfattet af kommunens regulativ, skal
kommunen give en konkret anvisning af, hvordan og evt. på hvilket anlæg affaldet skal håndteres, jf.
affaldsaktørbekendtgørelsens2 §§ 8 og 12.
Affald til materialenyttiggørelse
Såfremt affaldet er egnet til materialenyttiggørelse, skal erhvervsaffaldet håndteres i
overensstemmelse med affaldsaktørbekendtgørelsens § 24. Virksomheden kan f.eks. overdrage affaldet
til en affaldsaktør, der lovligt kan håndtere affaldet, herunder eksempelvis et genanvendelsesanlæg
eller en indsamlingsvirksomhed. Affaldsregistret indeholder lister over alle registrerede virksomheder,
der håndterer affald.
Affaldsregistret findes her.
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Virksomheden kan også vælge at benytte den kommunale genbrugsplads med affald, der i karakter
svarer til det, husholdninger har adgang med, jf. affaldsaktørbekendtgørelsens § 10, stk. 1.
Virksomheden skal betale gebyr ved benyttelse af genbrugspladsen.
Du kan læse mere om virksomheders adgang til den kommunale genbrugsplads her.
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