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Til Miljøstyrelsen,
Her fremsendes høringssvar fra Affalds- og Ressourceindustrien i relation til Ressourceplanen – j.nr. MST-770-00019.
Med venlig hilsen
Marianne Munch Jensen
Sekretariatsleder i Affalds- og Ressourceindustrien
(+45) 3377 3939
(+45) 5151 9874 (Mobil)
mamj@di.dk

ari.di.dk

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
[sendes alene elektronisk til adressen mst@mst.dk]

27. januar 2014

Høring over udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering - J.nr. MST770-00019
Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) takker for modtagelsen af høringsmaterialet.
ARI støtter til fulde Ressourceplanens syn på behovet for en grøn omstilling af affaldssektoren, og
vi støtter planens fokus på materialeressourcerne i affald frem for det nuværende fokus på
affaldets energiressourcer. Planen indeholder mange ambitiøse mål, som vi bifalder. Vi mener, at
vi i høj grad er relevante medspillere i opnåelsen af målene, og vi håber, at vi kan gøre en forskel.
Vi kan dog frygte, at viljen ikke alene baner vejen.
Vi mangler en klar organisering og en klar incitamentsstruktur
Det er ARI’s oplevelse, at alle affaldsfraktioner, alle behandlingsformer, alle aktører m.v. er
forbundne på affaldsområdet. Ingen dele kan meningsfyldt vurderes isoleret. Ressourceplanen
fastsætter målene for behandlingen af væsentlige fraktioner. Mål er blot en enkelt brik i
puslespillet. Der mangler fortsat en klar organisation og struktur, der mangler en klar og
gennemsigtig regulering, der mangler en klar stillingtagen til incitamentsstrukturen - og herunder
de økonomiske virkemidler - og der mangler et overblik over og et detaljeret kendskab til sektoren
via relevante og valide data.
ARI savner således i høj grad en afklaring af organiseringen af affaldsforbrændingssektoren, en
evaluering og revision af organiseringen af håndteringen af det genanvendelige erhvervsaffald og
en afklaring af afgifter og gebyrernes incitamenter, herunder særligt forsyningssikkerhedsafgiftens
udformning og konsekvenser. Vi har i høj grad brug for klare spilleregler og roller, hvis
Ressourceplanens mål skal nås i 2018.
Affalds- og Ressourceindustrien
En del af DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Denmark
T: +45 3377 3377
E: ari@di.dk
W: ari.di.dk

Vi mangler valide data – spænder ben for evaluering
Ressourceplanen indeholder mange ambitiøse mål, som vi bifalder. Hvor ambitiøse målene i
realiteten er, er desværre svært at vurdere, idet vi i Danmark mangler et validt datagrundlag. Vi
forudser, at det af samme grund bliver svært at vurdere målopfyldelsen ved evalueringen i 2016.
Forhåbentlig vil kvaliteten af affaldsdataene være bedre i 2016, men en reel og virkelighedsnær
sammenligning vil ikke være mulig. Et eksempel på ikke-valide data er, at de
erhvervsvirksomheder, som vælger at bortskaffe deres affald på den kommunale genbrugsplads
(f.eks. pap, jern, plast, bygge og anlægsaffald, småt brændbart). Oprindelsen er ”erhvervsaffald”,
men affaldet tæller i affaldsdatamodellen med som ”kommunalt affald”. Datakvaliteten kunne i
dette tilfælde forbedres ved, at de kommunale genbrugspladser blev pålagt samme
indberetningspligt til affaldsdatamodellen som private affaldsbehandlingsanlæg.
Kvalificerede valg
ARI støtter som nævnt planens syn på behovet for en grøn omstilling og dermed en øget og
forbedret genanvendelse af materialeressourcerne i affald. De ressourcemæssige og de
økonomiske investeringer i relation til genanvendelse skal helst effektiviseres og målrettes, så de
giver mest miljø for pengene. Det er derfor vigtigt, at kvalificere valgene om behandlingskrav og
udformningen heraf. Det er derfor med glæde, at vi noterer os, at der planlægges en række
livscyklusanalyser og samfundsøkonomiske analyser. Det er vores håb, at kvaliteten af disse
analyser kan finde bred opbakning, og at de ikke i alt for høj grad vil bære præg af kvaliteten af
tilgængelige affaldsdata.
Vi frygter, at de manglende rammer for kommunernes indsamling og sortering af det
genanvendelige affald fra husholdninger vil betyde etableringen af for mange forskelligartede
indsamlingsordninger, der udfordrer opnåelse af stordriftsfordele ved indsamling og den
efterfølgende sortering af materialerne – og derved er ineffektive i en storskalabetragtning. Dette
kan betyde et spild af offentlige midler, men også samtidig blive en barriere for efterfølgende
ændringer – idet der så er investeret penge i den pågældende infrastruktur
(værdispildsbetragtninger). Vi mener, at det på nuværende tidspunkt bør være muligt at udpege et
mindre antal effektive konkrete modeller/løsninger, som det kræves, at kommunerne vælger i
mellem.
Hvad sker der, hvis målene ikke nås i 2016? Konsekvenserne burde fastlægges nu. Perioden frem
til 2016 er kort i lyset af, at mange kommuner formentlig vil skulle bruge hele 2014 på
affaldsplanlægning inkl. høring, regulativændringer inkl. høring, praktisk tilrettelæggelse og
etablering af nye indsamlingsløsninger m.v. Også i denne henseende er de ikke-valide data meget
problematiske, da effektiviteten i de valgte kommunale løsninger formentlig ikke vil kunne
sammenlignes og evalueres.
Husholdninger og servicesektoren
Vi støtter den skitserede adskilte indsamling af henholdsvis organisk affald og de tørre fraktioner.
Det giver god mening og gode synergier.

Der er brug for en effektiv og ensartet indsamling og sortering, som kan give ensartede kvaliteter i
store mængder. Også i den henseende er den ubegrænsede kommunale metodefrihed en ulempe.
Til forskel fra kommunernes håndtering af det deponeringsegnede og forbrændingsegnede affald,
som ender hos egne eller andre kommuners anlæg, skal det genanvendelige affald afsættes på et
marked og have en karakter, som møder efterspørgslen. Dette er en grundlæggende anderledes
præmis for kommunernes aktiviteter, hvilket der burde tages højde for. Aftagerne af
affaldsressourcerne skal have kendskab og tillid til kvaliteten af det genanvendelige affald.
Mere fokus på markedet som driver
Ressourceplanen mangler i det hele taget fokus på afsætningen af de genanvendelige
affaldsmaterialer, som er det altafgørende aspekt i den grønne omsætning – at få ressourcerne
tilbage i kredsløbet. Alt, hvad vi gør, er ligegyldigt, hvis dette aspekt ikke lykkes. Der skal derfor
meget mere fokus på, hvilke barrierer der pt. er for anvendelsen af affaldsressourcerne i ny
vareproduktion, og på hvordan vi fjerner dem. Der mangler også fokus på at styrke efterspørgslen
på affaldsmaterialerne. Hvis der kan skabes en efterspørgsel på – et velfungerende marked for affaldsmaterialerne, vil øvrige initiativer og aktiviteter i relation til håndteringen af affaldet langt hen
ad vejen være overflødige.
Analyse af afgiftsstrukturen
Planen angiver bl.a., at regeringen prioriterer tilskud til bl.a. udvikling af nye teknologiske løsninger.
ARI er af den opfattelse, at der ikke ville være et behov for tilskud, med en velovervejet
tilrettelæggelse af økonomiske styringsmidler og incitamentsstruktur på området. Vi opfordrer til, at
der laves en analyse af den samlede afgiftsstruktur på hele affaldsområdet.
Tilsyn
ARI er meget begejstrede over at erfare, at planen fokuserer på effekterne af manglende tilsyn og
håndhævelse. Dette aspekt har alt for længe manglet fokus og betyder pt., at affaldslovgivning er
én verden, mens praksis for ofte er en anden, og det har konkurrenceforvridning til følge.
Vi er enige i, at affaldssektorens overholdelse af reglerne på affaldsområdet er afgørende for, om
ressourcestrategiens vision for miljø og ressourcer realiseres fuldt ud og med den hastighed, der
er forudsat. Et synligt, stærkt og kompetent tilsyn er ”need to have”. Ligeledes er en ensartet,
konsekvent og påregnelig håndhævelse.
Tilsynet og håndhævelsen er i dag alt for personafhængigt og for afhængig af geografi. ARI finder,
at kompetencen optimalt set bør flyttes væk fra kommunerne og f.eks. lægges i statens regionale
miljøcentre. Det er svært at sikre et uvildigt tilsyn, når kommunerne selv driver konkurrerende
anlæg, og det er for svært at skabe faglige miljøer, som kan sikre kvalitet og effektivitet, for
tilsynsmedarbejderne i 98 kommuner.
Vi skal i øvrigt bemærke, at det slet ikke er muligt at føre tilsyn med den del af erhvervsaffaldet,
som håndteres via de kommunale genbrugspladser eller indgår i kommunale
indsamlingsordninger, idet der ikke er registreringskrav til affaldsproducent og mængde i disse
ordninger.

ARI står naturligvis til rådighed for en uddybning af dette høringssvar.
Med venlig hilsen
Marianne Munch Jensen
Sekretariatsleder i Affalds- og Ressourceindustrien
(+45) 3377 3939
(+45) 5151 9874 (Mobil)
mamj@di.dk
ari.di.dk
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Kære miljøstyrelse
Jeg sender hermed vores høringssvar på ressourceplanen.
Jeg håber, at I vil behandle det på linje med de øvrige høringssvar, selv om vi ikke direkte er på høringslisten.
Det tager jeg blot som udtryk for, at vi er relativ nye på banen og heller ikke selv har fået gjort opmærksomme
på, at vi nok burde være på listen.
Vi synes i hvert fald at vi har så stor interesser i området, da vi arbejder med processering af alle former for
biologiske bi- og restprodukter, herunder organisk affald fra husholdninger og industri, at vi i hvert fald gerne
vil have mulighed for at kommentere ressourceplanen. Vi vil også meget gerne have mulighed for at bidrage
med kommentarer til den efterfølgende regulering i den udstrækning, hvor den kommer i høring.
Med venlig hilsen
Anne Grete Holmsgaard
Direktør
agh@biorefiningalliance.com
+45 2876 8401
www.biorefiningalliance.com

Frederiksberg
28. januar 2014

Høringssvar
Ressourceplan for affaldshåndtering, MST-770-00019
Vi vil godt takke for muligheden for at kommentere ressourceplanen og håber på, at vores
bemærkninger kan bruges i det videre arbejde med planen og den efterfølgende implementering.
Vi finder det særdeles positivt, at der er fremlagt en ressourceplan, og kan helt tilslutte os
målsætningen om i langt højere grad at håndtere affald som en ressource, der kan genbruges og
genanvendes frem for som et spildprodukt. Vi støtter også målsætningen om, at en større del af det
organiske affald anvendes til biogas – eller anden lagerbar energi - der kan anvendes mere
fleksibelt og effektivt i det samlede energisystem end det er muligt, når man brænder affaldet.
Vi finder det endvidere meget positivt, at der i ressourceplanen sættes særligt fokus på områder,
hvor danske virksomheder kan bidrage med ressourceeffektive løsninger, der både kan skabe nye
job herhjemme og grundlag for teknologi og systemeksport.
Vi ser frem til, at det bliver disse målsætninger, der bliver det bærende i den efterfølgende
regulering af affaldsområdet og bidrager naturligvis gerne med input til denne regulering på et
senere tidspunkt.
Ud over disse overordnede synspunkter, har vi en række mere specifikke kommentarer og
anbefalinger, der primært knytter sig til kapitlerne 5. (husholdninger og servicesektoren), 8.
(udnyttelse af næringsstoffer) og 9. (erhvervsmæssige muligheder).
1. Det bør sikres, at der er ligestilling af egnede teknologier til øget genanvendelse og nyttiggørelse
af biologisk affald fra husholdninger og erhverv.
Det er næppe hensigten, men teksten er flere steder formuleret på en måde, der får kildesortering
til at fremstå som den eneste metode til udsortering af de forskellige fraktioner i
husholdningsaffaldet med henblik på videre genanvendelse og nyttiggørelse af disse.
Vi vil derfor gøre opmærksom på, at der også findes andre metoder, herunder REnescience
teknologien, hvor man får udskilt en større andel af bioaffaldet til videre bioforgasning end det er
muligt ved kildesortering og efterfølgende kan sortere det tørre affald i de relevante fraktioner til
genanvendelse. Det må desuden forventes, at der vil blive udviklet yderligere
affaldshåndteringsteknologier i de kommende år. En række af disse teknologier må forventes at
have et meget stort eksportpotentiale, fordi de ikke forudsætter en forudgående kildesortering af
meget høj kvalitet.
Vi vil derfor anbefale, at ressourceplanen tydeliggøres og implementeres på en måde, hvor man
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ikke på forhånd udelukker andre behandlingsteknologier end kildesortering. Det vil både være i
tråd med ønsket om, at kommunerne får frihed til at vælge den løsning, der passer dem bedst og
øge mulighederne for teknologieksport til lande, hvor kildesortering ikke er en umiddelbar – eller
den bedste - løsning.
2. Ligestillingen bør endvidere afspejles i slambekendtgørelsen. I slambekendtgørelsens bilag 1.
oplistet de affaldsfraktioner, der uden forudgående godkendelse kan anvendes til jordbrugsformål
(enten før eller efter bioforgasning) under forudsætning af, at de overholder grænseværdierne i
slambekendtgørelsens bilag 2.
Hvis en biologisk affaldsfraktion ikke er opført på bilag 1 (der vist ikke er revideret siden 2006?)
skal der søges om dispensation, hvis den skal kunne anvendes i biogas. Dispensation gives kun for
3 år ad gangen og der skal søges separat for hver kommune, hvor det kunne tænkes at
fiberfraktionen fra biogassen kommer ud på jorden. Det virker i det konkrete eksempel med
REnescience helt uhensigtsmæssigt. Dels fordi biovæsken kan sidestilles med slam fra
spildevandsanlæg, dels fordi denne biovæske naturligvis også skal overholde grænseværdierne i
bilag 2, dels fordi det i realiteternes verden vil blokere for anvendelsen af restfraktionen i biogas,
hvis man er afhængig af kortvarige dispensationer, hvor man muligvis skal søge i flere kommuner
sideløbende.
Vi vil derfor anbefale, at bilag 1 revideres løbende, så anvendelsen af nye perspektivrige
teknologier ikke udelukkes, og at man anvender et princip om, at biologiske restfraktioner, der
overholder de til enhver tid gældende grænseværdier, kan anvendes i biogas.
3. Demonstration og tilskud. Vi vil endvidere opfordre til, at det præciseres i afsnittet i
indledningen om ”Initiativer om affald fra husholdninger og servicesektoren” og i afsnit 9 , at
muligheden for tilskud og demonstration af bedre sorterings- og behandlingsanlæg ikke kun gælder
kildesortering, men også andre metoder og teknologier, der kan sikre høj grad af genanvendelse og
nyttiggørelse af affald fra husholdninger og servicesektoren.
4. Vi finder det uklart, om det restprodukt fra biogas, der bringes ud på jorden kan kategoriseres
som materialenyttiggørelse, genanvendelse eller ingen af delene.
I henhold til definitionen af materialenyttiggørelse er energiudnyttelse og oparbejdning af
materialer til brændsel ikke omfattet. Det kan tolkes således, at biogas ikke er
materialenyttiggørelse, men at den afgassede restfraktion vil kunne være materialenyttiggørelse.
I Kommissionens afgørelse (2011/753) af 18. november 2011 er der åbnet for at biogasfremstilling
under ét kan tælle som genanvendelse, jf. artikel 2, nr.6.

"Hvis beregningen af målet anvendes på aerob eller anaerob behandling af bionedbrydeligt affald,
regnes det tilførte materiale til den aerobe eller anaerobe behandling som genanvendt, hvis
behandlingen fører til kompost eller afgasset bioaffald, der om nødvendigt efter yderligere
behandling anvendes som genanvendt produkt, materiale eller stof til spredning på jorden med
positive virkninger for landbrug eller miljø.”
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Vi vil anbefale, at Kommissionens definition adopteres i ressourceplanen, således at
bionedbrydeligt materiale til bioforgasning regnes for genanvendelse subsidiært
materialenyttiggørelse, såfremt den afgassede restfraktion anvendes til gavn for jordbrug og miljø.
Det vil efter vores mening også styrke mulighederne for, at kommunerne vælger at udnytte det
organiske affald til biogas frem for blot at brænde det.

Med venlig hilsen
Anne Grete Holmsgaard
Direktør
BioRefining Alliance
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Til Miljøstyrelsen.
Vedhæftet finder I BGORJs høringssvar på Udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering.

Med venlig hilsen
Julie Lykke Jacobsen
Sekretariatsleder
BGORJ
D +45 3339 4021 | M +45 2346 2541 | E juj@lf.dk
www.BGORJ.dk
BGORJ – Brancheforeningen for genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål
c/o Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 . DK 1609 København V

BGORJ er grundlagt i 2006 og består af medlemmer som arbejder for at fremme nyttiggørelse af og viden om miljørigtigt
anvendelse af organiske restprodukter. Foreningen består af en række offentlige og private virksomheder med
ekspertise inden for blandt andet klima- og miljøteknologi, spildevandshåndtering og anden industriel produktion. Læs
mere på www.bgorj.dk

Miljøstyrelsen
Att. Jord & Affald
Strandgade 29
1401 København K

Journalnr. MST-770-00019

Høringssvar på udkast til Ressourceplan for
affaldshåndtering.

Brancheforeningen for genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål
(BGORJ) har rundsendt høringsmaterialet fra Miljøstyrelsen til medlemskredsen for
input samt har på to bestyrelsesmøder behandlet udkastet til Ressourceplanen for
affaldshåndtering. Herunder findes BGORJs samlede høringssvar.
BGORJ støtter op om Ressourcestrategien og den fremsendte Ressourceplan, som vi
forventer, vil kunne få en åbenlys positiv effekt på recirkulering af organiske
ressourcer.
Krav til udsortering af den grønne del af dagrenovationen.
BGORJ så gerne, at kommunernes beslutningsevne blev understøttet af konkrete mål
og krav om indsamling af udsorteret (grønt), organisk husholdningsaffald. Den
ændring af indsamlingssystemerne, som kommunerne må foretage er reelt meget
lille i sammenligning med de store investeringer kommunerne via fælleskommunale
selskaber foretog i affaldsforbrændingsanlæg. Der findes gode eksempler at efterleve
og undersøgelser viser, at et markant flertal af borgerne er positive overfor øget
genanvendelse og mere sortering.
BGORJ vil henstille til, at der opsættes konkret krav og mål hvad angår den grønne del
af dagrenovationen. F.eks. har Dakofas netværk for biologisk behandling og
håndtering af spildevandsslam tidligere foreslået, at der stilles krav til udsortering af
60% af den grønne del, hvilket set med BGORJ’s øjne kunne være et realistisk krav.

BGORJ – Brancheforeningen for genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål –
c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V

”Simple and safe”
Vi har foretaget en opgørelse, som viser, at 77 % af den samlede mængde biogødning
(spildevandsslam fra kommunale renseanlæg) anvendes på landbrugsjord i dag. Det
er den foretrukne løsning og den billigste. Kvaliteten (indholdet af fremmedstoffer)
er blevet bedre år for år, og der foregår en fortsat løbende kvalitetsforbedring af
biogødningen (spildevandsslammet). De skrappe grænseværdier samt kildeopsporing
har været medvirkende til både at sikre en kontinuerlig bedre kvalitet, men også øge
tilliden til produktet blandt modtagere af biogødning (spildevandsslam) og
biokompost (komposteret spildevandsslam).
Biogødning (spildevandsslam) og biokompost (komposteret spildevandsslam) udgør
mængdemæssigt kun ca. 2,8 % af mængden af svine- og kvæggødning som
udbringes, hvorfor der ikke blandt BGORJs medlemmer eller i branchen som helhed
er afsætningsvanskeligheder.
På de fleste større rensningsanlæg udnyttes gaspotentialet i spildevandet ved
udrådning af slammet, inden det afvandes. De nyere teknologier for indretning og
drift af rensningsanlæg går i retning af, at anlæggene både skal være
energiproducerende og producerende af biogødninger, der kan anvendes i
jordbruget.
Set i det lys vil BGORJ henstille til, at man ikke for ensidigt fokuserer på udvikling af
teknologi, der kan sikre fosfor genvundet af biogødningen (spildevandsslammet),
fremfor at fastholde fokus på genanvendelse af fosfor, som en bestanddel i
biogødning (spildevandsslam)og biokompost (komposteret spildevandsslam), der fx
udbringes direkte til jordbrugsformål. Det har den positive, og ikke ubetydelig
sidegevinst, at øvrige næringsstoffer foruden organisk materiale (kulstof) også
genanvendes til gavn for dyrkningsjorden. Oveni kommer, at man fastholder et
incitament til at sikre kildesporing og fokus på miljøfremmede stoffer i spildevand
generelt.

Affaldshierarkiet
Håndtering af alt affald/ressourcer ske med udgangspunkt i Affaldshierarkiet. Dog
kan Affaldshierarkiet afviges, hvis en LCA kan påvise, at det for en konkret situation
er mere optimalt at håndtere affaldet på en måde, der fraviger fra Affaldshierarkiet.
Umiddelbart er der dog ingen konsekvenser ved at afvige Affaldshierarkiet uden
dokumentation vha. en LCA. Dette medfører, at der i dag forbrændes ressourcer
(f.eks. biogødning), som ifølge Affaldshierarkiet burde genanvendes. Der er ingen
muligheder for at sanktionere dette.

BGORJ – Brancheforeningen for genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål –
c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V

BGORJ henstiller til, at der indføjes overvejelser omkring implementering af regler for
konsekvens, hvis Affaldshierarkiet ikke overholdes.

Regneregler for genanvendelsesprocenten
BGORJ finder, at der er usikkerhed omkring beregningen af
genanvendelsesprocenter, og så gerne nogle skarpere definitioner af og regneregler
for, hvorledes disse beregnes. Konsekvensen af for mange fortolkningsmuligheder
kan blive en unødig forsinkelse af stratgiens gennemførsel.
BGORJ henstiller til, at der snarest fremlægges konforme og utvetydige regler for
hvorledes genanvendelsesprocenter skal beregnes.

BGORJ vil igen benytte lejligheden til at rose intentionerne i både strategi og plan og
håber, at høringssvaret vil blive brugt konstruktivt. Vi stiller os naturligvis også til
rådighed for en yderligere dialog om dette.

Med venlig hilsen

Sune Aagot Sckerl, formand for BGORJ

Julie Lykke Jacobsen, sekretariatsleder

BGORJ – Brancheforeningen for genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål –
c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V

From:
Bruno Sander Nielsen
Sent:
29-01-2014 07:22:34
To:
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Subject:
VS: J. nr. MST-770-00019
Attachments: bsn 14 01 28 Regeringens Ressourceplan HØRINGSSVAR.doc

Har her til morgen opdaget, at jeg ikke havde fået vedhæftet høringssvaret fra Brancheforeningen for Biogas, som jeg sendte i går
aftes kl. 20.40 jf. nedenstående kvittering. Håber det alligevel kan slippe gennem nåleøjet.
Med venlig hilsen
Bruno Sander
Bruno Sander Nielsen
Sekretariatsleder / Head of Secretariat
Brancheforeningen for Biogas / Danish Biogas Association
T: +45 3339 4267
M: + 45 2724 5967
E: bsn@lf.dk
www.biogasbranchen.dk
Fra: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse [mailto:MST@MST.DK]
Sendt: 28. januar 2014 20:40
Til: Bruno Sander Nielsen
Emne: SV: J. nr. MST-770-00019
Tak for din henvendelse. Vi vil behandle den hurtigst muligt.
Læs evt. om vores sagsbehandlingstider og service på:
http://www.mst.dk/Om_miljoestyrelsen/Sagsbehandlingstider/
Venlig hilsen
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
DK-1401 København K
Tel. 72 54 40 00
Fax 33 32 22 28
mst@mst.dk
NB: Denne mail kan ikke besvares

----Thank you for your mail. We will process it as soon as possible.
For further information visit our homepage at:
http://www.mst.dk/English/
Yours sincerely
The Danish Environmental Protection Agency
Strandgade 29
DK-1401 København K
Tel. 72 54 40 00
Fax 33 32 22 28
mst@mst.dk

PS: You can not reply this mail

Brancheforeningen
for Biogas

Axeltorv 3, 1.
1609 København V
Tlf. 3339 4267
E-mail: bsn@lf.dk
www.biogasbranchen.dk

28. januar 2014
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Att.: mst@mst.dk

Vedr. høring af udkast til ressourceplan for affaldshåndtering
Miljøstyrelsen har den 26. november 2013 udsendt udkast til ressourceplan for affaldshåndtering
i høring (J. nr. MST-770-00019) i høring.

Generelle bemærkninger
Brancheforeningen for Biogas kan fuldt ud tilslutte sig regeringens ressourcestrategi og hovedsigtet med nærværende ressourceplan om at se på restprodukter som en ressource, der kan genbruges eller genanvendes.
Brancheforeningen for Biogas støtter derfor op om initiativer, som fører til en øget biologisk
behandling af organiske restfraktioner, så der ikke kun sker en energiudnyttelse, men også recirkulering og genanvendelse af næringsstofferne, ligesom det bidrager til vedligeholdelse af jordens kulstofindhold, som er vigtigt både af hensyn til klimaet og jordens langsigtede dyrkningssikkerhed. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at fosfor kun er ét vigtigt næringsstof i husdyrgødning og organiske restfraktioner. Der er en lang række næringsstoffer og
mineraler, som ikke kan udvindes efter en forbrændingsproces.
Biogasanlæggene giver endvidere en optimal udnyttelse af energipotentialet, hvor den producerede biogas har en høj energikvalitet og kan anvendes både til produktion af el og som brændstof
i transportsektoren.
Brancheforeningen er endvidere helt enig i ressourceplanens pointer om, at tilførsel af organiske
restprodukter fra servicesektoren og husholdningerne til husdyrgødningsbaserede biogasanlæg
kan bidrage positivt til regeringens målsætning om at afgasse husdyrgødningen med afledte samfundsøkonomiske og miljømæssige fordele.
Brancheforeningen finder det endvidere positivt, at Miljøstyrelsen lægger op til at understøtte
udvikling af affaldsordninger, som i højere grad har fokus på en optimal biologisk behandling af
de organiske fraktioner, således at andelen kan øges markant fra de nuværende 7 pct.
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Brancheforeningen finder imidlertid det ville være nyttigt med mere direkte målsætninger om
biologisk behandling af de organiske fraktioner, da der er behov for udvikling af ordninger på
tværs af kommuner for at gøre det rationelt. Samtidig nødvendiggør branchekoder i fødevareerhvervet, at det enkelte biogasanlæg foretager investeringer for at kunne håndtere fraktioner, som
indeholder for eksempel organiske fraktioner fra husholdninger, adskilt fra andre fraktioner. Det
er derfor vigtigt der kan opnås sikkerhed for tilstrækkelige mængder i en længere periode, så
omkostningerne kan tjenes hjem igen.

Specifikke bemærkninger:
På side 29 lægges der op til, at DTU Miljø skal styrke forskning og udvikling inden for livscyklusvurderinger af affaldssystemer og affaldsfraktioner. Dette finder Brancheforeningen er positivt, men skal samtidig understrege vigtigheden af, at der i dette arbejde er fokus på at kvantificere alle afledte positive effekter, der er af for eksempel afgasning af organiske restfraktioner fra
husholdninger og servicesektoren sammen med husdyrgødning m.v. Disse livscyklusvurderinger
kan endvidere indgå som grundlag i vurderinger af de samfundsøkonomiske perspektiver. Dette
finder Brancheforeningen er vigtigt, da der hidtil i alt for mange tilfælde kun er sket en kvantificering af økonomiske omkostninger og ikke en tilsvarende kvantificering af de direkte og indirekte økonomiske gevinster.
Brancheforeningen er enig i synspunkterne på side 32 om, at der er velkendte teknologier til at
behandle organiske restfraktioner i biogasanlæg. Brancheforeningen for Biogas finder imidlertid
det er vigtigt, der ikke kun afsættes udviklingsmidler til udvikling af metoder til håndtering af
tørre affaldsfraktioner. Det er lige så vigtigt der sættes fokus på for eksempel forbehandling af
organiske fraktioner før afgasning i biogasanlæg samt optimering af logistiksystemerne i listen
over initiativer i perioden 2013 – 18 (side 37 og side 71-72).
I forhold til bemærkningerne i afsnit 8.2 om fosfor fra husdyrgødning (side 68) er det Brancheforeningens opfattelse, at der i forhold til for få år siden er sket et markant fald i fosforoverskuddet i husdyrgødning. Det betyder, at den omfordeling og blanding af husdyrgødning fra forskellige husdyrarter, som biogasfællesanlæg giver, i meget vid udstrækning løser problemerne med
lokale overskud. Dermed mindskes behovet for bortskaffelse af fosforoverskud gennem forbrænding.
Brancheforeningen skal samtidig henvise til rapporten fra den i forbindelse med Energiforliget
nedsatte Biogas Task Force, hvori det understreges, at dybstrøelse og andre tørre husdyrgødningsfraktioner med fordel kan udnyttes i biogasanlæg. Herved øges udnyttelsen af næringsstofferne i de tørre husdyrgødningsfraktioner markant, samtidig med, at det bidrager positivt til
driftsøkonomien i biogasanlæggene og dermed bidrager det til at nå regeringens mål på biogasområdet.
Med venlig hilsen
Bruno Sander Nielsen
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Jørn Jespersen
28-01-2014 12:16:40
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
MST-770-00019 - Høringssvar - ressourceplan for affaldshåndtering
Ressourceplan for affald.28.1.2014.doc

Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi
28. januar 2014
Høring af ”Udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering”.
Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi har følgende kommentarer til ”Ressourceplan for
affaldshåndtering 2013 -18” udsendt af Miljøstyrelsen 26. november 2013.
Ressourceplanens målsætninger
Overordnet finder Dansk Miljøteknologi Ressourceplanens målsætninger om udnyttelse af
indsamlet organisk stof til energiproduktion og udnyttelse af fosforressourcen meget positive.
Ressourceplanen som styringsmiddel
Ressourceplanen indeholder konkrete målsætninger om, at indsamlingen af organisk stof i 2018
skal være firedoblet og 80 % af fosforressourcen udnyttet. Men det er meget ukonkrete virkemidler,
der beskrives for at opnå disse resultater.
Indsamlingen af organisk affald til brug i biogasanlæg skal således øges kraftigt. Men der er ingen
konkrete krav til at opnå dette. Der tales om understøttelse af indsamlingsordninger, tilskud til
udvikling og demonstration, partnerskaber mellem kommuner og virksomheder, kampagner,
information og mange andre ting. Men det fremgår ikke, om man, som for eksempel i sin tid med
Vandmiljøplan 1, vil melde konkrete krav ud i bekendtgørelser med tilhørende tidsfrister. De
manglende konkrete krav rummer muligheder for at planen ikke gennemføres til de målsatte tider.
Det er endeligt vigtigt, at det indsamlede organiske affald sikres en kvalitet, der gør, at det uden
problemer kan anvendes i biogasanlæg.
Genanvendelse af affald fra husholdninger og servicesektoren
Dansk Miljøteknologi finder Ressourceplanens beskrivelse af grundene til at indsamle det organiske
affald separat fra dagrenovation og behandle det på biogasanlæg meget positive. Der nævnes
udnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer og omsætning af det organiske materiale til biogas.
Disse intentioner er særdeles interessante for Dansk Miljøteknologis medlemsvirksomheder, da de
kan give nye forretningsmuligheder ved udvikling af nye teknologier til produktion af biogas og
udnyttelse af fosforressourcen. Danmark har en struktur af spildevandsrenseanlæg med
biogasanlæg, der gør, at det organiske stof kan udnyttes her til biogasproduktion, som det for
eksempel gøres på Billund kommunes renseanlæg i Grindsted. Flere af Dansk Miljøteknologis
medlemsvirksomheder er allerede aktive med udviklingsprojekter inden for dette område, hvor de
ser et stort eksportpotentiale.

Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor
Ressourceplanen nævner især vigtigheden af at udnytte affaldets indhold af fosfor, der på Jorden er
en sparsom og livsvigtig ressource. I planen redegøres især for mulighederne for en yderligere
udnyttelse af fosfor i spildevandsslam.
Fosfor i spildevandsslam er enten organisk bundet eller udfældet ved hjælp af aluminium- eller
jernsalte. Spildevandsslammet slutdisponeres i Danmark overvejende ved spredning på
landbrugsjord eller ved forbrænding. Det med jern- og aluminiumsalte udfældede fosfor, der er
bundet i spildevandsslammet, er imidlertid så tungt kemisk bundet, at det ikke umiddelbart kan
optages af planter, når slammet spredes på landbrugsjord. I bedste fald opløses det i jorden over
mange år. I asken fra slamforbrændingen er det udfældede fosfor også så kraftigt bundet, at det
kræver store mængder syre at få opløst igen.
Der er derfor et behov for at udvikle og fremme nye teknologier til udvinding af fosfor fra
spildevand og slam. En metode, der allerede anvendes, men som kan forfines, er biologisk
fosforfjernelse, der sikrer, at slammets fosfor er umiddelbart tilgængeligt for planter. Andre lovende
metoder er udfældning af fosfor med magnesiumsalte, som der også er igangsat udviklingsprojekter
med i Danmark. Endelig foregår der i Danmark (DTU) lovende forskning med en ny metode for
udvinding af fosfor fra slamaske.
Dansk Miljøteknologi er bekendt med at Miljøstyrelsen er meget aktiv i denne udvikling og finder
dette meget positivt. Området er meget vigtigt både i Danmark og internationalt, så udvikling af ny
dansk teknologi vil være meget betydningsfuld.
Vi ser derfor frem til en dialog om, hvordan disse nye teknologier kan udvikles og fremmes.

Med venlig hilsen
Jørn Jespersen
Direktør
Dansk Miljøteknologi
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MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Journalnr: MST 770-00019
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Kære Jette Skaarup Justesen
Hermed høringssvar fra CradlePeople.

De bedste hilsner
Sara Jörn, projektleder
+45 2213 4558
www.cradlepeople.dk

	
  
	
  

København	
  den	
  28.	
  januar	
  2014	
  
Reference	
  nummer:	
  MST-‐770-‐00019	
  
	
  
CradlePeoples	
  høringssvar	
  til	
  Danmark	
  uden	
  affald,	
  Ressourceplan	
  for	
  affaldshåndtering	
  i	
  2013-‐
2018	
  	
  
CradlePeople	
  takker	
  for	
  modtagelsen	
  af	
  høringsbrev	
  inkl.	
  Ressourceplanen	
  af	
  den	
  26.	
  november	
  2013.	
  
Det	
  er	
  godt,	
  at	
  der	
  nu	
  kommer	
  konkrete	
  initiativer	
  til	
  opfyldelse	
  af	
  Regeringens	
  Ressourcestrategi:	
  
Danmark	
  uden	
  affald.	
  	
  
Helt	
  overordnet	
  er	
  det	
  positivt,	
  at	
  affald	
  nu	
  bliver	
  betragtet	
  som	
  et	
  spild,	
  der	
  skal	
  undgås,	
  og	
  at	
  affald	
  
skal	
  betragtes	
  som	
  ressourcer,	
  vi	
  skal	
  passe	
  på.	
  Vi	
  er	
  dermed	
  på	
  vej	
  mod	
  en	
  cirkulær	
  økonomi,	
  og	
  med	
  
større	
  fokus	
  på	
  produkters	
  design	
  vil	
  det	
  blive	
  lettere	
  at	
  genanvende	
  materialer	
  og	
  holde	
  dem	
  i	
  
kredsløb.	
  
Generelt	
  er	
  CradlePeople	
  meget	
  positiv	
  overfor	
  Regeringens	
  ressourceplan.	
  Vi	
  hæfter	
  os	
  særligt	
  ved	
  
det,	
  at	
  planen	
  klart	
  fastslår,	
  at	
  det	
  er	
  bedre	
  at	
  genanvende	
  affaldet	
  end	
  at	
  brænde	
  det	
  af,	
  herunder	
  at	
  
biogas	
  og	
  jordforbedring	
  er	
  at	
  foretrække.	
  Vi	
  hæfter	
  os	
  også	
  særligt	
  ved	
  ambitionen	
  om	
  generelt	
  at	
  
hæve	
  graden	
  af	
  genanvendelse	
  af	
  en	
  række	
  materialetyper	
  i	
  vores	
  husholdningsaffald	
  til	
  50	
  %.	
  	
  
Farlige	
  stoffer	
  og	
  en	
  strammere	
  kemikaliepolitik	
  
I	
  Ressourceplanen	
  står	
  det	
  farlige	
  affald	
  nævnt	
  og	
  samtidig	
  bliver	
  det,	
  på	
  side	
  26,	
  fremhævet,	
  at	
  
Kemikaliepolitikken	
  og	
  dens	
  regulering	
  og	
  udvikling	
  er	
  særlig	
  vigtig,	
  når	
  en	
  grøn	
  økonomi	
  skal	
  
gennemføres.	
  	
  
CradlePeople	
  mener,	
  at	
  det	
  er	
  særdeles	
  vigtigt	
  at	
  være	
  meget	
  ambitiøs,	
  når	
  det	
  handler	
  om	
  at	
  undgå	
  
forureninger	
  af	
  farlige	
  kemikalier	
  i	
  kredsløbene,	
  særligt	
  ift.	
  afgasset	
  biomasse	
  og	
  spildevandsslam.	
  
Men	
  lige	
  så	
  vigtigt	
  er	
  det	
  at	
  få	
  udpeget,	
  hvilke	
  stoffer	
  vi	
  ikke	
  ønsker	
  i	
  kredsløb	
  og	
  farlige	
  kemikalier	
  
elimineres.	
  	
  
Desuden	
  bør	
  der	
  iværksættes	
  en	
  omfattende	
  indsamling	
  af	
  problematiske	
  produkter.	
  Eksempelvis	
  bør	
  
produkter	
  med	
  CFC	
  og	
  HCFC	
  indsamles	
  separat,	
  f.eks.	
  ældre	
  isolerede	
  fjernvarmerør.	
  	
  	
  
CradlePeople	
  foreslår	
  derfor,	
  at	
  ressourceplanen	
  følges	
  af	
  en	
  stram	
  kemikaliepolitik.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
CradlePeople	
  |	
  Vennemindevej	
  39	
  |	
  DK	
  -‐	
  2100	
  København	
  Ø	
  |	
  hello@cradlepeople.dk	
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Mere	
  genanvendelse	
  af	
  elektronik	
  affald	
  	
  
I	
  forhold	
  til	
  elektronik	
  affald,	
  anser	
  CradlePeople	
  det	
  for	
  et	
  vigtigt	
  skridt	
  at	
  hæve	
  
indsamling/genanvendelse	
  til	
  65	
  %,	
  og	
  foreslår	
  at	
  der	
  iværksættes	
  en	
  særlig	
  indsats	
  for	
  metaller	
  og	
  
sjældne	
  jordarter.	
  	
  Eksempelvis	
  genanvendes	
  der	
  i	
  dag	
  under	
  1	
  %	
  af	
  de	
  sjældne	
  jordarter.	
  Hvilket	
  
CradlePeople	
  opfatter	
  som	
  et	
  unødvendigt	
  ressourcespild.	
  
	
  
Målet	
  om	
  at	
  hæve	
  indsamlingen	
  af	
  genopladelige	
  batterier	
  fra	
  47	
  til	
  55	
  %	
  i	
  2018	
  er	
  dog	
  ikke	
  nok.	
  
CradlePeople	
  foreslår,	
  at	
  der	
  laves	
  seriøse	
  pantordninger	
  for	
  de	
  farligste	
  produkter	
  og	
  dem	
  med	
  flest	
  
sjældne	
  jordarter	
  og	
  essentielle	
  stoffer	
  så	
  som	
  mobiltelefoner	
  og	
  genopladelige	
  batterier.	
  	
  
Planens	
  bidrag	
  til	
  klimapåvirkningen	
  
I	
  forhold	
  til	
  planens	
  bidrag	
  til	
  klimapolitikken	
  holder	
  Miljøstyrelsen	
  sig	
  til	
  generelle	
  formuleringer	
  som	
  
f.	
  eks:	
  
	
  
Den	
  største	
  reduktion	
  af	
  emissionen	
  af	
  klimagasser,	
  vil	
  man	
  opnå	
  ved	
  affaldsforebyggelse,	
  hvor	
  man	
  
nedsætter	
  forbruget	
  af	
  materialeressourcer,	
  idet	
  det	
  typisk	
  koster	
  store	
  energimængder	
  at	
  udvinde	
  
råstoffer	
  og	
  oparbejde	
  dem	
  til	
  materialer.	
  Alle	
  materialer	
  har	
  således	
  en	
  rygsæk	
  af	
  ressourceforbrug,	
  
ikke	
  mindst	
  energiforbrug	
  med	
  sig.	
  	
  
	
  
Derudover	
  er	
  der	
  kun	
  ganske	
  få	
  konkrete	
  estimater	
  af,	
  hvad	
  ressourceplanen	
  vil	
  betyde	
  i	
  forhold	
  til	
  at	
  
reducere	
  klimapåvirkningen.	
  	
  Der	
  synes	
  for	
  eksempel	
  at	
  være	
  et	
  særligt	
  stort	
  CO2e-‐	
  
reduktionspotentiale	
  ved	
  at	
  genanvende	
  plastik	
  også	
  på	
  kort	
  sigt,	
  men	
  det	
  fremgår	
  ikke	
  klart	
  af	
  
planen,	
  hvorvidt	
  dette	
  potentiale	
  udnyttes.	
  
	
  
CradlePeople	
  foreslår	
  derfor,	
  at	
  der	
  udarbejdes	
  en	
  samlet	
  opgørelse	
  af	
  planens	
  samlede	
  bidrag	
  til	
  
klimapolitikken	
  målt	
  i	
  tons	
  CO2e	
  for	
  årene	
  indtil	
  2022,	
  og	
  at	
  scenarierne	
  til	
  2050	
  suppleres	
  med	
  
forventede	
  CO2e	
  udledninger.	
  CradlePeople	
  foreslår	
  endvidere,	
  at	
  der	
  indarbejdes	
  en	
  særlig	
  
målsætning	
  for	
  CO2	
  reduktion	
  for	
  plastaffald	
  i	
  planen	
  for	
  perioden	
  indtil	
  2022.	
  	
  
	
  
De	
  afgørende	
  faktorer	
  for	
  affaldssektorens	
  CO2	
  udledning	
  er	
  overordnet,	
  hvor	
  store	
  mængder	
  der	
  
hhv.	
  genbruges/genanvendes,	
  deponeres	
  og	
  sendes	
  til	
  forbrænding.	
  Ifølge	
  planen	
  forventes	
  der	
  kun	
  
et	
  mindre	
  fald	
  (angivet	
  i	
  procent)	
  i	
  mængden	
  af	
  affald	
  som	
  sendes	
  til	
  deponering	
  og	
  forbrænding	
  
indtil	
  2024	
  og	
  kun	
  en	
  mindre	
  stigning	
  i	
  affaldsmængderne	
  til	
  genanvendelse,	
  hvorefter	
  fordelingen	
  
mellem	
  genanvendelse,	
  deponering	
  og	
  forbrænding	
  forventes	
  uforandret	
  på	
  mellemlang	
  (2030)	
  og	
  
lang	
  sigt	
  (2050).	
  På	
  lang	
  sigt	
  forudser	
  scenariet	
  stigninger	
  i	
  affaldsmængderne	
  til	
  deponi	
  og	
  
forbrænding	
  på	
  hhv.	
  0,4	
  og	
  1	
  mio.	
  tons	
  på	
  længere	
  sigt	
  (2050).	
  Det	
  er	
  således	
  vanskeligt	
  at	
  blive	
  klog	
  
på	
  planens	
  samlede	
  bidrag	
  til	
  klimapolitikken,	
  og	
  særligt	
  efter	
  2024.	
  	
  
	
  
CradlePeople	
  foreslår	
  derfor,	
  at	
  planen	
  justeres,	
  så	
  der	
  planlægges	
  for	
  mindre	
  forbrænding,	
  at	
  det	
  
skrives	
  ind,	
  at	
  der	
  ikke	
  bygges	
  nye	
  forbrændingsanlæg,	
  og	
  at	
  de	
  ældre	
  og	
  mere	
  ineffektive	
  anlæg	
  
nedlægges.	
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Ressourcestrategi	
  II	
  
Da	
  CradlePeople	
  arbejder	
  for	
  et	
  affaldsløst	
  samfund,	
  efterlyser	
  vi	
  en	
  mere	
  konkret	
  stillingtagen	
  til,	
  
hvordan	
  planen	
  vil	
  bidrage	
  til	
  muligheden	
  for	
  en	
  yderligere	
  og	
  mere	
  ambitiøs	
  udnyttelse	
  af	
  affald	
  til	
  
ressourcer.	
  Derfor	
  ser	
  CradlePeople	
  meget	
  frem	
  til	
  Ressourcestrategi	
  II,	
  som	
  handler	
  om	
  
affaldsforebyggelse.	
  Her	
  bør	
  afgørende	
  principper	
  være	
  mål	
  som	
  forlænger	
  varernes	
  levetid,	
  at	
  
fremme	
  forretningsmodeller	
  for	
  leje/leasing	
  og	
  second	
  hand,	
  at	
  der	
  sættes	
  vindende	
  rammer	
  for	
  
statslige	
  grønne	
  indkøb,	
  herunder	
  krav	
  om	
  at	
  produkternes	
  levetid	
  nemt	
  kan	
  forlænges	
  og	
  repareres,	
  
samt	
  fremme	
  af	
  miljømærkede	
  produkter.	
  	
  	
  
	
  
CradlePeople	
  er	
  desuden	
  bekymret	
  for,	
  om	
  planen	
  vil	
  fungere	
  uden	
  bindende	
  krav	
  og	
  med	
  et	
  årligt	
  
budget	
  til	
  implementering	
  på	
  blot	
  50	
  mio.	
  kr.	
  per	
  år.	
  Og	
  vil	
  derfor	
  opfordre	
  til,	
  at	
  der	
  arbejdes	
  hen	
  i	
  
mod	
  bindende	
  krav	
  og	
  et	
  højere	
  budget.	
  
	
  
Med	
  venlig	
  hilsen	
  
CradlePeople	
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Den 26/11/2013 kl. 13.10 skrev MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>:
J.
nr.
M
ST
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000
01
9
Til høringsparterne
Vedlagt er høringsbrev, liste over høringsparter samt udkast til Ressourceplan for
affaldshåndtering.
Med venlig hilsen
Jette Skaarup Justesen
AC-Specialkonsulent
Jord og Affald
Dir tlf.: (+45) 72 54 41 90
jesju@mst.dk
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MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
MST-770-00019
DAKOFA BioNetværk.pdf; DAKOFA Farligt affald.pdf; DAKOFA Bygge&anlæg.pdf

Frederiksberg, den 28. januar 2014
Til Miljøstyrelsen
Hermed fremsendes – på vegne af DAKOFAs faglige netværk – høringssvar fra følgende af DAKOFAs netværk:
Netværk for Affald, Jord og Grundvand; sub-netværk bio og slambehandling
Netværk for Affald, Jord og Grundvand; sub-netværk bygge- og anlægsaffald
Netværk for Farligt Affald.
De enkelte høringssvar samler op på de kommentarer og bemærkninger, der er indkommet fra de respektive netværk.
Det skal pointeres, at netværkenes høringssvar således ikke er udtryk for foreningen DAKOFAs synspunkter.
Med venlig hilsen
Ole Morten Petersen
Direktør
DAKOFA
Vodroffsvej 59, 1.
1900 Frederiksberg C
Tlf.: 32 96 90 22
e-mail: omp@dakofa.dk
Hjemmeside: http://www.dakofa.dk
Husk DAKOFAs konference den 4. februar 2014: ”Kommunernes implementering af ressourcestrategiens mål for
husholdningsaffaldet”, Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V.
Se mere her, hvor tilmelding er mulig.
Vær en del af DAKOFAS store netværk - Bliv medlem nu!

Netværk for bygge- og anlægsaffald
28. januar 2014
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
J.nr. MST 770-00019 Danmark uden affald – Ressourceplan for affaldshåndtering 2013 –
2018. Høringsudkast november 2013.

Indledning
Miljøstyrelsen har den 26. november 2013 sendt et udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering
2013-2018 i høring frem til d. 28. januar 2014. DAKOFA, som er høringsberettiget part, har
videresendt høringsudkastet til de enkelte af DAKOFAs netværk, som derved har mulighed for at
afgive separate høringssvar. Det skal pointeres, at netværkenes høringssvar ikke er udtryk for
foreningen DAKOFAs holdninger eller meninger samt at medlemmerne under de enkelte netværk
har mulighed for at fraskrive sig deltagelse i høringssvar og/eller give holdninger til kende i
høringssvar fra andre høringsberettigede parter.
DAKOFA afholdt den 16. december 2013 et netværksmøde om Ressourceplanen. På baggrund af
mødet samt diskussioner på netværksmøder afholdt i løbet af 2013, har netværket udarbejdet et
høringssvar. Netværkets høringssvar har været sendt til kommentering i hele netværket, som pt.
tæller 85 medlemmer.
Netværket hilser både Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden affald – Genanvend mere
forbrænd mindre” og Ressourceplanen for affaldshåndtering 2013-2018 meget velkommen. Vi kan
fuldt ud tilslutte os strategien om at sætte øget fokus på kvalitet i genanvendelsen af bygge- og
anlægsaffald – både når det handler om udsortering af farlige stoffer, og når det gælder bedst
mulig udnyttelse af ressourcerne. Det er vores overordnede vurdering af udkast til Ressourceplan,
at planen danner et godt grundlag for implementering af strategien med hensyn til bygge- og
anlægsaffaldet (B&A-affaldet).
Netværket ønsker at bidrage konstruktivt til, at vi i fællesskab kan løfte opgaven. Vi har derfor
fundet anledning til at pege på nogle særlige forhold med kommentarer og konkrete forslag til
ændringer, som vi mener kan bidrage til fremme af kvaliteten af B&A-affaldet. Der sigtes på at
minimere spredning af farlige stoffer, hæve kvaliteten i genanvendelsen af ressourcerne og
maksimere udnyttelsen af det store ressourcepotentiale af sekundære råstoffer til substitution af
naturlige råstoffer.
Af nedenstående oversigt fremgår en række forslag, der er prioriteret ud fra den betragtning, at det
er efterspørgslen og markedet for genanvendte B&A-produkter, som udgør det største incitament
for forbedring af kvaliteten af produkterne. Motivering af de enkelte forslag fremgår af den
efterfølgende tekst.
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Sammenfatning af konkrete forslag til ændringer i Ressourceplanen fra DAKOFAs netværk
for bygge- og anlægsaffald:
Fremme af markedet for sekundære ressourcer fra B&A-affald
Forslag 1 – tilføjelse i tekst
Det foreslås, at der i Ressourceplanen (Kap 4, side 30, sidste stk.) tilføjes følgende tekst:
”Det er desuden vigtigt, at byggebranchen inspireres til at udnytte rene materialer fra byggeog anlægsaffald, fx som sekundære råstoffer til erstatning af naturlige/primære råstoffer.
Offentlige bygherrer bør bidrage til udvikling af markedet for genanvendte materialer fra
bygge- og anlægsaffald ved at stille konkrete krav til materialenyttiggørelse af bygge- og
anlægsaffald.”
Forslag 2 – nyt initiativ
Bygherren bør forud for renovering/nedrivning af større bygninger eller anlæg gennemføre en
kortlægning af potentielle ressourcer samt afsøge muligheder for afsætning af ressourcerne til
genbrug eller genanvendelse. Et krav om ressourcekortlægning bør indarbejdes i lovgivningen
på lige fod med kravet om miljøscreening og – kortlægning.
Forslag 3 – nyt initiativ
Undersøgelse af mulighederne for særlige styrings- eller lovgivningsmæssige tiltag, som kan
understøtte markedet for sekundære ressourcer fra B&A-affald
Opgørelse og registrering af B&A-affald
Forslag 4 – nyt initiativ
Kortlægning og prognose for de mængder B&A-affald, som forventes frembragt i
planlægningsperioden til 2018, 2022 og eventuelt 2050, samt prognose for råstofforbruget og
mulighederne for substitution med sekundære råstoffer på national plan. Dette kan naturligt ske
i et samarbejde mellem regionerne og staten.
Kvalitet i genanvendelsen af B&A-affald
Forslag 5 – nyt initiativ
Undersøgelse af muligheder for dokumentation af kvaliteten (teknisk og miljømæssig) af de
sekundære ressourcer fra B&A-affald gennem en mærkningsordning og etablering af ordning.
Forslag 6 – nyt initiativ
Etablering af nationale kvalitetskriterier for uforurenet, lettere forurenet og forurenet knust B&Aaffald til nyttiggørelse baseret på risikovurderinger i forhold til påtænkte anvendelser.
Forslag 7-nyt initiativ
Undersøgelse af muligheder for logistisk styring af strømme af B&A-affald til sikring af høj
kvalitet i genanvendelsen (så højt i affaldshierarkiet som muligt).
Beton
Forslag 8 – tilføjelser til eksisterende tekst
Forslag til teksten i afsnittet under initiativ til øget genbrug og genanvendelse af beton, side 57:
”Beton udgør en betydelig del af den samlede affaldsmængde. I dag nedknuses stort set al
beton, som stammer fra nedrivninger og renovering, og materialenyttiggøres som erstatning for
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sten og grus i ubunden form. Undersøgelser og demonstrationsprojekter i Danmark og andre
EU-lande har vist, at det er teknisk acceptabelt og praktisk muligt at anvende nedknust beton in
ny beton i passiv miljøklasse, men byggebranchen i Danmark har hidtil ikke fundet denne form
for materialenyttiggørelse af beton som attraktiv.
Hvis en del af betonmængden i bygge- og anlægsaffaldet kan genanvendes som tilslag til ny
beton, vil det løfte kvaliteten i genanvendelse af beton betydeligt. Det forudsætter imidlertid, at
der kan udvikles et marked i byggebranchen for anvendelse af nedknust beton i ny beton.
-

Der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for bedre genanvendelse af beton.
Undersøgelsen skal blandt andet indeholde en sammenfatning af udvikling og erfaringer
fra ind- og udland vedrørende genanvendelse af beton i bunden form, analyse af
markedsmæssige krav, muligheder og barrierer for genanvendelse af nedknust beton i ny
beton samt en undersøgelse af, hvorvidt det er økonomisk og miljømæssigt mere
hensigtsmæssigt at genanvende betonaffald som tilslag til ny beton sammenlignet med
den hidtidige genanvendelse af beton i ubunden form.
Undersøgelsen knyttes til den livscyklusanalyse som Miljøstyrelsen har iværksat1, og den
bør have karakter af en sammenlignende analyse med andre former for materialenyttiggørelse af beton.”

”Forventede effekter i 2018”
Forslag 9 – ændring og tilføjelse til eksisterende tekst
Følgende ændringer til pkt. 7.1.3 foreslås:



anden pind rettes til: ”Den størst mulige mængde materialer af den samlede mængde
bygge- og anlægsaffald anvendes til nye formål (nyttiggøres),”
ny tredje pind tilføjes: ”Den størst mulige mængde bygge- og anlægsaffald nyttiggøres som
sekundære råstoffer til substitution af primære, naturlige råstoffer.”

Tilsyn og håndhævelse af eksisterende lovgivning
Forslag 10 – nyt initiativ
Der udarbejdes en vejledning til kommunale myndigheder om tilsyn og håndhævelse af
bestemmelser om miljøscreening, miljøkortlægning, sortering, klassificering samt genbrug,
genanvendelse, materialenyttiggørelse og bortskaffelse.
Information, uddannelse og kompetenceopbygning
Forslag 11 – nyt initiativ
Udarbejdelse af informationskampagner rettet mod de enkelte aktørgrupper samt etablering af
efteruddannelse for kommunale myndigheder og private aktører i bygge- og anlægsbranchen.

Kommentarer af generel karakter
Ressourceplanens sigtelinjer rækker frem til 2018. Netværket mener imidlertid, at der er behov for
en national vision for B&A-affald, som rækker betydelig længere ud i fremtiden. Det vil være en
naturlig forlængelse af dels den nationale Ressourcestrategi, dels EU's strategi ”Europa 2020”.

1

Oplyst på møde i MST d. 9.1.2014.
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Ressourceplanen fokuserer naturligt nok på løsning af aktuelle og akutte problemer omkring B&Aaffald i dag, hvor vi nedriver bygninger fra sidste århundrede, som i vid udstrækning er forurenet.
En problemstilling som vi på forsvarlig vis skal tage hånd om i nutidens regulering og håndtering af
B&A-affaldet.
I dag bygger vi bygninger med mindre miljøbelastende materialer, men med flere materialetyper og
komplicerede konstruktionselementer fx sandwichelementer og integrerede facadeelementer. I
løbet af få år må vi regne med at skulle håndtere B&A-affald med flere og langt mere komplicerede
fraktioner med stort indhold af glas og kompositter samt indesluttet elektronik m.v. som antagelig
bliver langt vanskeligere at sortere og genanvende end de tidligere anvendte byggematerialer og
produkter.
Det er derfor nødvendigt, at vi allerede nu er visionære og arbejder målrettet på at sikre, at
materialer anvendt i nutidens og fremtidens nybyggerier vil kunne bringes tilbage i
materialekredsløb.
Netværket anbefaler længere sigtelinjer for området i Ressourcestrategien og dermed også i
Ressourceplanen og i dennes initiativer. Der henvises til, at der i forbindelse med Ressource-camp
2012 afholdt af DAKOFA i samarbejde med KL, DI, DB og Landbrug og Fødevarer blev udviklet
forslag til en vision for 2050 samt forslag til konkrete mål for området i 2024.
Fremme af markedet for sekundære ressourcer fra B&A-affald
Genanvendelsen af B&A-affald forudsætter et konkret marked, som er betinget af
ressourcebehovet (herunder råstofbehovet). Netværket finder, at det derfor er nødvendigt, at den
danske ressourcepolitik for B&A-affald ikke blot fokuserer på tilblivelsen og håndteringen af B&Aaffald, hvad enten det betragtes som affald eller ressourcer. Ressourceplanen bør også sigte på, at
der skabes afsætningsmuligheder og markeder for de sekundære ressourcer og råstoffer herunder
som substitution for primære/naturlige råstoffer.
Med henvisning til Ressourceplanens beskrivelser af sammenhæng med andre danske strategier,
lovgivning og planer skal det bemærkes, at det af Råstoflovens §1, 5) fremgår, at naturbundne
råstoffer i videst muligt omfang skal erstattes af affaldsprodukter2. Loven forpligter myndighederne
til ressourceeffektiv planlægning af råstofindvindingen. Heri ligger der et incitament til også at
inddrage muligheder for genanvendelse af B&A-affald i råstofplanlægningen. Man kunne derfor
ønske, at der ses nærmere på muligheder for, at staten, regionerne og kommunerne forpligtiges til
at bidrage til at skabe et marked for de sekundære ressourcer.
Ressourceplanens kapitel 4 om ressourcepolitik og affaldshåndtering afsluttes med bemærkning
om, at byggebranchen får en central rolle i forhold til at sikre en bedre kvalitet i genanvendelse
B&A-affald. Bemærkningen handler om bedre kvalitet i nedrivningen med sigte at undgå spredning
af miljøfarlige stoffer. Der savnes bemærkning om byggebranchens rolle og interesser med hensyn
til udnyttelse af sekundære råstoffer. Der savnes endvidere en bemærkning om statens,
regionernes og kommunernes forpligtigelse til at bidrage til at skabe et marked for de sekundære
råvarer (f.eks. ved at det offentlige stiller krav i udbudsmaterialet om, at der i et vist omfang skal
anvendes sekundære materialer og råstoffer).
Forslag 1
Det foreslås, at der i Ressourceplanen (Kap 4, side 30, sidste stk.) tilføjes følgende tekst:
”Det er desuden vigtigt, at byggebranchen inspireres til at udnytte rene materialer fra byggeog anlægsaffald, fx som sekundære råstoffer til erstatning af naturlige/primære råstoffer.
2

Bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr. 657 af 27/05/2013
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Offentlige bygherrer bør bidrage til udvikling af markedet for genanvendte materialer fra
bygge- og anlægsaffald ved at stille konkrete krav til materialenyttiggørelse af bygge- og
anlægsaffald.”
Netværket vurderer, at det er et centralt problem for genanvendelse af B&A-affald, at markedet for
sekundære ressourcer fra B&A-affald ikke fungerer tilfredsstillende. Afsætningen af sekundære
ressourcer fra en renovering eller nedrivning sker oftest mere eller mindre tilfældigt. Afsætningen er
sædvanligvis præget et nedrivningsprojekts akutte behov for at komme af med B&A-affald
kombineret med et samtidigt tilfældigt bygge- og anlægsprojekts behov for sekundære råstoffer.
Der er behov for, at der allerede i forbindelse med planlægningen af renoveringen/nedrivningen
tages stilling til, hvordan materialerne bedst muligt omdannes til ressourcer i en kvalitet, som
bygherre ønsker at aftage.
Forslag 2
Bygherren bør forud for renovering/nedrivning af større bygninger eller anlæg gennemføre
en kortlægning af potentielle ressourcer samt afsøge muligheder for afsætning af
ressourcerne til genbrug eller genanvendelse. Et krav om ressourcekortlægning bør
indarbejdes i lovgivningen på lige fod med kravet om miljøscreening og – kortlægning.
Der er behov for at få etableret et anerkendt marked for sekundære ressourcer fra B&A-affald med
sædvanlige markedsfunktioner og logistisk styring af ressourcestrømmene. I Ressourceplanens
kapitel 9, Tværgående initiativer med fokus på grøn omstilling og nye erhvervsmæssige
muligheder, peges på en række initiativer, som blandt andet forventes at bidrage til, at der skabes
afsætningsmuligheder for sekundære ressourcer. Netværket kan fuldt ud tilslutte sig disse
initiativer. Vi foreslår endvidere, at der gennemføres en undersøgelse af markedet for sekundære
ressourcer fra B&A-affald og mulighederne for styring af strømmene. Der sigtes på tiltag for at
understøtte markedet og dermed sikre, at ressourcerne genbruges eller genanvendes (herunder
statens, regionernes og kommunernes muligheder for at bidrage til at der skabes et
gennemskueligt marked for sekundære ressourcer ud fra lige og ensartede vilkår).
Forslag 3
Undersøgelse af mulighederne for særlige styrings- eller lovgivningsmæssige tiltag, som kan
understøtte markedet for sekundære ressourcer fra B&A-affald.
Opgørelse og registrering af B&A-affald
Netværket bemærker, at den store forskel i mængder og genanvendelsesprocent for B&A-affald fra 2009
til 2011 begrundes med forskellig opbygning af de to indberetningssystemer, og at en stor del af det B&Aaffald, som tidligere blev registreret under bygge- og anlægsbranchen nu er fordelt på andre brancher.
Som det fremgår af forskellige referencer om B&A-affald i EU og sammenligninger af mængder og
procenter for genanvendelse, fx ETC/SCP working paper3 og COWI´s rapport om B&A-affald i de
nordiske lande4, er der stor forskel i opgørelserne fra land til land. Dette hænger sammen med flere
forhold, herunder specielt måden at gennemføre registrering af B&A-affald, og hvilke typer affald der
medregnes, m.v.

3

ETC/SCP working paper 2/2009 EU as a Recycling Society. Present recycling levels of municipal and construction &
demolition Waste within EU
4
Norden. Assessment of initiatives to prevent waste from building and construction sectors, COWI, TemaNord
2011:533OrdV
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På grundlag af ISAG registreringerne af B&A-affald gennem årene og erfaringerne fra den tidligere
PROBA undersøgelse5 er der blandt medlemmerne i Netværket en opfattelse af, at der i Danmark
gennem de seneste år produceres større mængder af B&A-affald end registreret i den officielle
statistik. Det vurderes, at der genereres i størrelsesordenen 3 - 5 mio. ton, ekskl. jord og sten. Det
forventes, at mængden af B&A-affald stiger i de kommende år. Dette understøttes af tallene for
produktion af B&A-affald i nogle af de lande, som Danmark ofte sammenlignes med i B&A-affald
henseende: Tyskland, Nederlandene og England.
Uanset hvorledes man registrerer mængderne af B&A-affald, og hvorledes man opgør
genanvendelsesprocent og de hermed forbundne usikkerheder i tallene, er det en forudsætning for
den fremtidige monitorering af effekterne af Ressourceplanen, at der skabes en konsolideret basis
for udarbejdelse af statistikker for B&A-affald og en helt klar forståelse af grundlaget for at måle
mængder af B&A-affald og genanvendelse.
Netværket finder, at opgørelse af mængderne af B&A-affald og grundlaget for at vurdere de
potentielle ressourcer, den konkrete ressourceudnyttelse og genanvendelsesprocent er et
spørgsmål, som Ressourceplanen bør forholde sig til.
Forslag 4
Kortlægning og prognose for de mængder B&A-affald, som forventes frembragt i
planlægningsperioden til 2018, 2022 og eventuelt 2050, samt prognose for råstofforbruget og
mulighederne for substitution med sekundære råstoffer på national plan. Dette kan naturligt ske
i et samarbejde mellem regionerne og staten.
Kvalitet i genanvendelsen af B&A-affald
Overskriften på Ressourceplanens afsnit om B&A-affald er ”Øget kvalitet i genanvendelse af B&Aaffald”. Ordet kvalitet anvendes i Ressourceplanen i to sammenhænge:


Sikring af høj kvalitet af de sekundære produkter ved udsortering af farlige stoffer (PCB,
men også andre farlige stoffer undersøges6).



Sikring af høj kvalitet i selve genanvendelsen svarende til en anvendelse af de sekundære
materialer så højt i affaldshierarkiet som muligt og undgå down-cycling af materialerne

Genanvendelsen af B&A-affald har de seneste 10 år været præget af problemerne omkring
miljøfarlige stoffer og manglende tillid til den miljømæssige kvaliteten af de genanvendte
ressourcer. Derfor giver det rigtig god mening at sigte på øget og dokumenteret kvalitet af B&Aaffald med hensyn til indhold af farlige stoffer. Dokumentation af de sekundære produkters kvalitet
vil bidrage til at øge tilliden til produkternes kvalitet hos aftagerne.
Forslag 5
Undersøgelse af muligheder for dokumentation af kvaliteten (teknisk og miljømæssig) af de
sekundære ressourcer fra B&A-affald gennem en mærkningsordning og etablering af en
ordning.
Netværket glæder sig over, at der nu også gennem faglig udredning og opfølgning sættes fokus på
at inddrage andre farlige stoffer end blot PCB. Vi anser dette for at være et vigtigt skridt, som vil
bidrage til, at farlige stoffer generelt udsorteres fra genanvendeligt B&A-affald og i sidste ende
5

Prognose for bygge- og anlægsaffald – Hovedrapport. Miljøprojekt nr. 150. Miljøstyrelsen 1990.
Der henvises til en undersøgelse om farlige stoffer i byggeaffald, igangsat under PCB-handlingsplanens initiativ nr.
16.
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sikre, at de sekundære produkters miljømæssige kvalitet forbedres, hvormed også mulighederne
for genanvendelse og nyttiggørelse øges. Det er i den forbindelse også vigtigt, at der tages højde
for, at bygge- og anlægsprodukter i produktionsfasen kan være tilført materialer eller stoffer, som
ved genanvendelse eller nyttiggørelse kan udgøre et miljømæssigt problem.
Netværket støtter, at reguleringen af materialeudnyttelse af B&A-affald revideres på baggrund af
udredningen af farlige/miljøskadelige stoffer og finder det vigtigt, at den etablerede viden anvendes
som grundlag for at afgøre, hvordan en tilstrækkeligt god kontrol af produkternes kvalitet kan
tilrettelægges før de genanvendes/nyttiggøres. Netværket foreslår, at der i den forbindelse
etableres egentlige kvalitetskriterier for B&A-affald, som fastsættes på baggrund af egentlige
risikovurderinger i forhold til de påtænkte anvendelser. Netværket mener også, at der er behov for
at definere flere kvalitetskategorier svarende til, hvad der allerede eksisterer på jordområdet. Et
eksempel for knust beton og tegl kunne være




Uforurenet, som kan genanvendes/nyttiggøres under lempelige forhold
lettere forurenet, som kan genanvendes/nyttiggøres under visse restriktive forhold
forurenet, som skal bortskaffes

Netværket mener det er vigtigt, at der defineres klare nationale anvendelseskriterier og
grænseværdier for hver af de definerede kategorier. Det er nødvendigt, at metodikken/kriterierne
er tilstrækkeligt robust til at kunne håndtere andre stoffer end blot de i dag kendte. Der vil til
stadighed dukke nye og potentielt skadelige stoffer op i bygningsmassen.
Det skal bemærkes, at kvalitet i nedrivningsprocessen ikke nødvendigvis er det samme som
kvalitet i nyttiggørelsen, men kvalitet i nedrivningen er ofte en forudsætning for at opnå kvalitet i
nyttiggørelsen.
Forslag 6
Etablering af nationale kvalitetskriterier for uforurenet, lettere forurenet og forurenet knust B&Aaffald til nyttiggørelse baseret på risikovurderinger i forhold til påtænkt anvendelse.
Gennem diskussioner i netværket er det kommet frem, at en styring af strømme af B&A-affaldet
kan bidrage væsentligt til at fremme såvel den tekniske som den miljømæssige kvalitet af de
sekundære råvarer. Med en styring af strømme menes f.eks., at B&A-affald modtaget på
kommunale genbrugsstationer fra mange små og forskellige kilder som udgangspunkt bør holdes
adskilt fra f.eks. B&A-affald fra større veldokumenterede projekter. Sandsynligheden for at opnå en
teknisk og miljømæssig høj kvalitet af de sekundære råstoffer samt tilstrækkelig mængder til
afsætning, er derfor størst i forbindelse med større projekter, hvor de sekundære råstoffer ikke
blandes med materialer fra andre kilder. En logistisk styring af strømmene vil kunne bidrage til at
flere materialer vil kunne genanvendes f.eks. som tilslag til produktion af ny beton, da der er bedre
muligheder for at opnå tilstrækkelige gode kvaliteter – både teknisk og miljømæssigt.
Til det formål mener netværket, at der er behov for at kortlægge B&A-affaldets tekniske og
miljømæssige kvalitet knyttet sammen med viden om affaldets oprindelse, og hvordan materialerne
er håndteret i alle led (screening, kortlægning, sanering, nedrivning, sortering og behandling). På
baggrund af den viden vil der i branchen kunne laves et paradigme for en styring af strømmene,
som kan føre til, at man praksis opererer med flere kvalitetskategorier af sekundære råvarer
(teknisk såvel som miljømæssigt).
Forslag 7
Undersøgelse af mulighederne for logistisk styring af strømme af B&A-affald til sikring af høj
kvalitet i genanvendelsen (så højt i affaldshierarkiet som muligt).
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Kommentarer til behandlingen af de enkelte fraktioner af B&A-affald
I Ressourceplanen beskrives og gives forslag til konkrete initiativer for en række fraktioner af B&Aaffaldet. Netværket savner en prioritering / vægtning af indsatsen herunder helhedsorienterede
overvejelser om initiativernes forventede resultater og deres miljømæssige og økonomiske
effekter, herunder fremme af genanvendelse af B&A-affald på et overordnet niveau.
Netværket finder, at marginale fraktioner beskrives i detaljer og andre betydelige fraktioner kun
omtales med få ord.
Asfalt
Netværket støtter tiltag omkring udarbejdelsen af en ny bekendtgørelse vedrørende nyttiggørelse
af asfalt.
Beton
Siden starten af genanvendelse af B&A-affald i 1980erne har der været behov for nedknust asfalt,
tegl og beton i ubunden form til bærelag til veje, befæstelser, fyld m.v. Genbrugsstabil har været en
efterspurgt vare, og det har sjældent været noget problem at komme af med nedknust beton. Men
genanvendelse af nedknust beton som tilslag til produktion af ny beton har aldrig været en
efterspurgt råvare i betonindustrien.
Ressourceplanen nævner, at stort set al beton, som stammer fra nedrivninger eller renoveringer af
bygninger, materialenyttiggøres som erstatning for grus og sten. Hvis en del af den affaldsmængde
i stedet kunne indgå i produktionen af ny beton og kunne genbruges i nybyggeri, ville det forbedre
genanvendelsen. Initiativet er, at der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for bedre
genanvendelse af beton.
Netværket skal i den forbindelse pege på, at der foreligger en meget betydelig mængde forskning
og udvikling på dette område både i Danmark og i udlandet. Med bygning af de tre genanvendte
huse som demonstrationsprojekter i begyndelsen af 1990erne har det vist sig teknisk og praktisk
muligt at bruge beton med nedknust beton som tilslag. Der findes tekniske specifikationer,
standarder og anbefalinger for anvendelse af nedknust beton i ny beton i passiv miljøklasse. Det
har imidlertid vist sig, at markedet finder det teknisk, økonomisk og miljømæssigt mest fordelagtigt
at anvende nedknust beton i ubundne bærelag til veje og befæstelser. Betonbranchen finder det
fornuftigt at fravælge nedrevet beton som tilslag og vurdere, at det er mest økonomisk
hensigtsmæssigt at udnytte nedknust beton som stabilgrus7. Der er mange praktiske barrierer for
genanvendelse af nedknust beton i ny beton, herunder rettidig tilførsel af de rette mængde til rette
tidspunkt i konkrete projekter. Fremstillingen af genbrugsbeton kan ikke ske i sammen med
normalbeton i samme anlæg, men kræver rensning af anlæggene før og efter betonblandingen etc.
Der findes imidlertid forskellige muligheder for udnyttelse af nedknust beton til f.eks. klaplag,
fundamenter, fliser, kantsten, Hoffmannblokke m.v. Heri kunne ligge muligheder for bedre
genanvendelse af beton ved etablering af centrale betonanlæg og støberier til fremstilling af beton
og betonelementer af beton med nedknuste betonmaterialer og opbygning af et specifikt marked
med disse elementer.
Netværket kan på baggrund af ovenstående tilslutte sig initiativet til undersøgelse af mulighederne
for bedre genanvendelse af beton, men finder det nødvendigt, at undersøgelsen tager afsæt i den
viden, der allerede eksisterer og meget direkte rettes mod at afdække de økonomiske, tekniske og
miljømæssige muligheder og barrierer for anvendelse af betonaffald som tilslag til ny beton.
7

Fagbladet Beton nr. 3 August 2012
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Forslag 8
Forslag til teksten i afsnittet under initiativ til øget genbrug og genanvendelse af beton, side 57:
”Beton udgør en betydelig del af den samlede affaldsmængde. I dag nedknuses stort set al
beton, som stammer fra nedrivninger og renovering, og materialenyttiggøres som erstatning for
sten og grus i ubunden form. Undersøgelser og demonstrationsprojekter i Danmark og andre
EU-lande har vist, at det er teknisk acceptabelt og praktisk muligt at anvende nedknust beton i
ny beton i passiv miljøklasse, men byggebranchen i Danmark har hidtil ikke fundet denne form
for materialenyttiggørelse af beton attraktiv.
Hvis en del af betonmængden i bygge- og anlægsaffaldet kan genanvendes som tilslag til ny
beton, vil det løfte kvaliteten i genanvendelse af beton. Det forudsætter imidlertid, at der kan
udvikles et marked i byggebranchen for anvendelse af nedknust beton i ny beton.
-

Der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for bedre genanvendelse af beton.
Undersøgelsen skal blandt andet indeholde en sammenfatning af udvikling og erfaringer fra
ind- og udland vedrørende genanvendelse af beton i bunden form, analyse af
markedsmæssige krav, muligheder og barrierer for genanvendelse af nedknust beton i ny
beton samt en undersøgelse af, hvorvidt det er økonomisk og miljømæssigt mere
hensigtsmæssigt at genanvende betonaffald som tilslag til ny beton sammenlignet med den
hidtidige genanvendelse af beton i ubunden form.
Undersøgelsen knyttes til den livscyklusanalyse som Miljøstyrelsen har iværksat8, og den
bør have karakter af en sammenlignende analyse med andre former for materialenyttiggørelse af beton.”

Initiativ for at øge genbrug af gamle mursten
Netværket er enig i de anførte betragtninger, og kan tilslutte sig det konkrete initiativ.
Initiativ om grundlag for udsortering af tagpap
Netværket er enig i de anførte betragtninger, og kan tilslutte sig det konkrete initiativ.
Imprægneret træ
Netværket er enig i de anførte betragtninger, og kan tilslutte sig det konkrete initiativ.
Vindmøllevinger
Kompositindustrien er ved at få godt styr på glasfiber. Der er udviklet teknologier til
isoleringsprodukter, indstøbning af glasfiber i beton m.v. Firmaet Fiberline har oplyst, at de sender
vindmøllevinger og andet kompositaffald til genvinding i Tyskland.
Netværket ser genanvendelse af vindmøllevinger som et marginalt affaldsproblem, og mener, at
vindmøllevinger kan håndteres ved tilbagetagningsordninger i glasfiberindustrien.
Fjernvarmerør
Netværket ser genanvendelse af fjernvarmerør som et marginalt affaldsproblem og anbefaler, at
fjernvarmerør håndteres ved tilbagetagningsordninger i rørindustrien

8

Oplyst på møde i MST d. 9.1.2014.
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Kommentarer til ”Forventede effekter i 2018 og indikatorer”
I Ressourceplanen pkt. 7.1.3 er der nævnt to forventede effekter:



Begrænsning af uacceptabel spredning af problematiske stoffer i miljøet med B&A-affald
ved at hæve kvaliteten af det affald, der anvendes til nye formål (nyttiggøres),
Materialer i mindst 70% af den samlede mængde af B&A-affald anvendes til nye formål
(nyttiggøres)

Netværket er uforstående overfor, at en forventet effekt af Ressourceplanen er mindst 70%
genanvendelse/nyttiggørelse. Dette set i lyset af de hidtidige genanvendelsesprocenter gennem
årene. Vi er enige i betragtningen, som nævnt i pkt. 7.1.5 om, at initiativerne i et vist omfang kan
give anledning til øget deponering af frasorteret forurenet B&A-affald på bekostningen af
materialenyttiggørelse. Netværket finder imidlertid, at der ikke skal rejses tvivl om, at det fortsat er
målet at genanvende B&A-affald mest muligt og deponere mindst muligt. Det er derfor vigtigt,




at de forventede effekter og mål for genanvendelsen afspejler og støtter initiativer rettet
mod fastholdelse af en høj grad af materialeudnyttelse, som nævnt i pkt. 7.1.5, hvilket også
forudsætter en dedikeret indsats for at få afrenset og udsorteret farlige stoffer og
problematiske materialer fra genanvendelige materialer.
at der ikke gives inspiration til øget deponering på bekostning af indsatsen til frasortering af
farlige stoffer.

Netværket mener endvidere, at der fremadrettet er behov for, at de foreslåede kvantitative mål i
Ressourceplanen suppleres eller erstattes med mål relateret til den egentlige anvendelse af
materialerne, f.eks. i form af krav til substitution af råstoffer.
Forslag 9
Følgende ændringer til pkt. 7.1.3 foreslås:
 anden pind rettes til: ”Den størst mulige mængde materialer af den samlede mængde
bygge- og anlægsaffald anvendes til nye formål (nyttiggøres)”.
 ny tredje pind tilføjes: ”Den størst mulige mængde bygge- og anlægsaffald nyttiggøres som
sekundære råstoffer til substitution af primære, naturlige råstoffer”.
Tilsyn og håndhævelse af eksisterende lovgivning
I kapitel 10 om bedre tilsyn og håndhævelse – hurtigere omstilling indeholder initiativer rettet mod
øget fokus på håndhævelse af den eksisterende håndhævelse. Netværket støtter dette initiativ og
ser et behov for, at der udvikles værktøjer, som myndighederne kan anvende f.eks. i forbindelse
med tilsyn og håndhævelse af loven. Dette vil endvidere bidrage til ensartet myndighedsbehandling
på national plan. Det anbefales endvidere, at lovgivningen på området gennemgås med henblik på
at sikre, at de relevante myndigheder har den nødvendige kompetence til opfølgning og sanktion,
såfremt, der er mistanke om, at lovgivningen ikke overholdes, eller der afgives ukorrekte eller
mangelfulde oplysninger.
Forslag 10
Der udarbejdes en vejledning til kommunale myndigheder om tilsyn og håndhævelse af
bestemmelser om miljøscreening, miljøkortlægning, sortering, klassificering samt genbrug,
genanvendelse, materialenyttiggørelse og bortskaffelse.
Behov for teknologiudvikling
Netværket støtter Ressourceplanens initiativer rettet mod at styrke udviklingen af grøn teknologi og
teknologi rettet mod at fremme mulighederne for genanvendelse af B&A-affald generelt. Netværket
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ser et klart behov for, at der udvikles nye teknologier til behandling af forurenede materialer samt til
afrensning af f.eks. maling fra overflader, som er energi- og materialebesparende. Der er ligeledes
et behov for at udvikle teknologier til genanvendelse af gasbeton/letbeton.
Netværket mener, at der er potentiale for, at der inden for området etableres et råstofressourcecenter, som har fokus på styring af affaldsstrømme fra renoverings-, nedrivnings- samt
bygge- og anlægsprojekter, herunder også ved nybyggeri, sortering af byggematerialer, adskillelse
af bygningskomponenter, rensning af forurenede byggematerialer, rensning af mursten, fremstilling
af beton og betonelementer af nedknust beton, midlertidig oplagring af B&A-affald og sekundære
råstoffer (ressourcebank).
Information, uddannelse og kompetenceopbygning
Netværket ser en stor udfordring i, at få udbredt kendskabet til reglerne på området, således at alle
aktører, herunder også de private borgere, er bekendt med reglerne omkring miljøscreening og –
kortlægning samt anmeldekravet. Vi bifalder derfor Miljøstyrelsens igangværende arbejde
vedrørende udarbejdelse af informationsmateriale.
Netværket mener endvidere, at der er et stort behov for faglig opkvalificering /efteruddannelse hos
alle aktører i branchen. Det gælder både for bygherre, rådgivere, nedrivere, myndigheder,
transportører og behandlere. Et generelt højere vidensniveau i branchen vil være et væsentligt
skridt i retningen af at sikre udsortering af farlige stoffer og bedre kvalitet i genanvendelsen.
Forslag 11
Udarbejdelse af informationskampagner rettet mod de enkelte aktørgrupper samt etablering af
efteruddannelse for kommunale myndigheder og private aktører i bygge- og anlægsbranchen.
Afsluttende bemærkninger
DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald mener, at Ressourceplanen er et skridt i den rigtige
retning, og vi opfordrer til, at Miljøstyrelsen tager endnu større skridt ved at inddrage forslag, som
er stillet i dette høringssvar. Netværket bidrager gerne til, at initiativer gennemføres og
implementeres i praksis.
Såfremt høringssvaret giver anledning til spørgsmål eller et ønske om en uddybning, er
Miljøstyrelsen meget velkommen til at rette henvendelse til undertegnede eller DAKOFAs
sekretariat.

På vegne af DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald

Erik K. Lauritzen
Formand for DAKOFA´s netværk for bygge- og anlægsaffald.
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Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Ressourceplan for
affaldshåndtering 2013 – 2018
Til mst@mst.dk
Journalnummer: MST-770-00019
Dette høringssvar indeholder DN’s overordnede kommentarer med de vigtigste pointer samt kommentarer til hvert
enkelt kapitel. Derudover har vi nogle overordnede kommentarer til miljøvurderingsrapporten.

Overordnede kommentarer samt vores vigtigste pointer:
Danmarks Naturfredningsforening (DN) tager meget positivt imod denne ressourceplan for affaldshåndtering. DN støtter, at affald skal ses som en ressource, hvor langt mere genanvendes. Med planen tager Danmark det første skridt ud
af en forbrændingsæra, der har hersket i Danmark i 30 år. At vi skal forbrænde mindre affald, er DN også meget enig
i.
Vi ser frem til, at ressourcestrategien også kommer til at afspejle sig i den kommende rapport om modernisering af
affaldssektoren – hvor vi i Danmark absolut ikke har brug for kapacitetsudvidelser i affaldsforbrændingssektoren.
Metodefrihed blandt kommunerne:
Vi er ligeledes enige i, at kommunerne kommer til at spille en central rolle i virkeliggørelsen af denne affaldspolitik. Vi
er dog ikke enige i, at en fuldstændig metodefrihed til kommunerne, er vejen frem! Det er DN’s klare opfattelse, at en
række kommuner i Danmark har fundet de løsningerne, der skal til for at nå målet. Det er deres løsninger, der skal
udbredes – det gælder f.eks. Rødovre og Holbæk kommuner. At alle kommuner nu skal til at bruge skattekroner på at
opfinde den dybe tallerken forsinker omstillingen unødigt. Det er korrekt, at der ikke er een løsning, der er rigtig for
alle, men det er vores overbevisning, at de gode løsninger for hhv. parcelhuskvarterer, etageejendomme og bebyggelse på landet er opfundet og vil fungere med denne skelnen på tværs af landet. At vi risikerer at få omkring 98 forskellige affaldsløsninger er kun med til at gøre affaldssortering og genanvendelse besværligt og forvirrende. Hvis der skal
være en valgfrihed, vil vi forslå, at miljøministeren udvælger tre modeller, som kommunerne kan vælge i mellem. Der
er ligeledes en masse erfaringsdeling at hente, på hvordan man kan kommunikerer til borgerne om affaldsordningerne
– erfaringer som skal deles.
Evalueringen i 2016:
Vi mener ikke, at det er for tidligt at holde denne evaluering i 2016. De kommunale affaldsplaner skal være vedtaget i
kommunerne i oktober 2014 og umiddelbart herefter burde Miljøstyrelsen systematisk gennemgå disse planer for at
se, om rammerne for affaldshåndtering er blevet radikalt ændret. Hvis disse affaldsplaner ikke ændrer markant på
affaldsindsamlingen ude i kommunerne, kommer vi ikke til at nå ressourcestrategiens mål. Det kan derfor være en
udfordring, hvis de lokale affaldsplaner ikke lægger op til en markant ændring af affaldshåndteringen. De kommunale
affaldsplaner er gældende for en 6-årig periode, men da denne periodes planer er blevet markant forsinkede, er de
kommunale affaldsplaner som kommunerne nu skal udarbejde gældende frem til 1.1 2018. Det er trods alt svært at
ændre store ting i planperioden, hvis kommunerne har lavet aftaler med forskellige leverandører. Vi mener derfor, at
man med rette kan argumentere for, at Miljøstyrelsen bør følge udarbejdelsen af disse kommunale affaldsplaner for at
holde hånd i hanke med udviklingen mhp. at kunne gribe ind tidligere, hvis planerne tegner til at blive utilstrækkelige.
Hvordan måler vi indsatsen:
I forhold til kommunernes indsats er det uklart, om det er den enkelte kommune, der skal nå målene eller det blot er
de samlede kommuner, der skal nå målene. Det bør præciseres, at det er den enkelte kommune, der skal nå målene
enten frivilligt eller, hvis målene ikke kan opnås, så via tvungne ordninger beskrevet af Miljøstyrelsen svarende til de
nuværende ordninger for indsamling af papir (affaldsbekendtgørelsen § 28).

De generelle mål i ressourceplanen– for eksempel at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022 – er som
sådan et udmærket mål. Der betyder, at vi kan leve op til EU's mål. Der er blot nogle store udfordringer i forhold til,
hvordan vi registrerer genanvendelse både i Danmark og på EU niveau. I DN har vi set eksempler på genanvendelse
på tal fra kommuner, som ikke kan passe - når man ser på den reelle affaldshåndtering i kommunen. Det er vores
vurdering, at det er meget forskelligt, hvordan man ude i blandt andet kommunerne opgør dette. Vi kan forstå, at der
er fire modeller til, hvordan man kan vælge at opgøre genanvendelsestal. Alt afhængigt af hvilke model man bruger,
kan man få forskellige genanvendelseprocenter. Til EU bruger man een model og i kommunerne bruger man en anden.
Hvis alle kommuner brugte den model, man bruger til EU, ville der ikke være problemer med genanvendelsestal – på
trods af, at det meste affald går til forbrænding.
DN foreslår derfor, at vi fremover ikke fokuserer på genanvendelsesmål. Det, vi reelt kan måle affaldsindsatsen på, er
mængden af affald, vi sender til forbrænding og til deponi. På den måde kan vi også opgøre det affald, der har været
udsorteret til genanvendelse og sendt til genanvendesvirksomhed, hvoraf en delmængde alligevel ikke kan genanvendes, men sendes til forbrænding. Vi burde derfor have et mål, der består af en max andel af affald, der må forbrændes. I dag forbrænder vi omkring 3,5 millioner tons affald om året. Her kunne målet i 2020 være maks. 2,5 mio. tons,
i 2030 1,5 mio. tons osv.
Derudover skal der udvikles metoder til at måle forbruget af jomfruelige ressourcer, så vi sikrer os, at den ubæredygtige udvinding af jordens ressourcer standses. En sådan opgørelse vil spille godt sammen med en gradvis overgang til
beskatning af ressourceforbrug.
Vi ser ligeledes, at der er stor forskel på, hvordan landene opgør affaldsmængder. Et eksempel på at affaldsopgørelser
er forvirrende, ses hos Eurostat. Eurostat opgør jævnligt affaldsmængder fra de forskellige medlemslande. Det er ikke
så længe siden, at opgørelsen for 2011 blev offentliggjort. Her blev det fastslået, at hver borger i Danmark skaber
mere end 800 kg affald per år. Kun et par måneder senere kunne der ved et opslag i samme register findes et tal for
det samme år på kun lidt mere end 700 kg affald per år for danske borgere. Tallene i sig selv viser jo en eksemplarisk
reduktion, hvis det ellers havde været et udtryk for et forløb af affaldshåndteringen, men desværre er det kun et udtryk for håndtering af data på affaldsområdet.
En dansk ressource- og affaldsplan bør derfor fokuseres på den eneste entydigt målbare målsætning, nemlig at reducere affaldsmængder til affaldsforbrænding uden at øge mængden af affald til deponi.
Et andet problem med at måle på genanvendelsesprocenter er, at der ikke tages hensyn til miljøeffekten i de indsamlede materialer – dette betyder, at et kilo papir tillægges samme værdi som et kilo aluminium. Der bør derfor arbejdes
på en beregningsmodel, som sikrer, at der indregnes en miljøvægtning i opgørelsen. Når man nu vælger at måle på
genanvendelseprocenter kunne en løsning være at gange en miljøfaktor på de genanvendelige materialer, som indgår i
beregningsmodellen. En sådan miljøfaktor kan genereres ud fra erfaringerne fra livscyklusvurderingsmetoder (f.eks.
den danske UMIP-metode) og bør bestå af flere parametre, herunder f.eks. ressourceknaphed, energiforbrug ved udvinding og farlighed for mennesker og miljø.
Overordnet om initiativerne:
DN er ikke imod nogle af de initiativer, der lægges op til i ressourceplanen. Men vi mangler at få belyst; hvad det er
for instrumenter, der skal til for at sikre visionen. Når vi læser initiativerne, sidder vi tilbage med spørgsmålet: Hvilke
trin skal der til, hvornår, hvad og hvordan. Samtlige initiativer går på frivillige aftaler, samarbejder eller partnerskaber. Vi finder det problematisk, at man ønsker at ændre noget grundlæggende i den måde vi håndterer affald på,
inden for de eksisterende rammer. Et gennemgribende opgør med de sidste 30 års affaldsforbrænding gennemføres
ikke med informationskampagner og frivillige aftaler. DN ser gerne mere håndfaste initiativer bragt i spil på såvel
nationalt som kommunalt niveau.
Samspil til den kommende ressourcestrategi del 2:
I DN’s optik burde denne del 1 tænkes meget mere sammen med ressourcestrategiens del 2. Vi finder det yderst relevant at se på de væsentligste materialestrømme igennem hele deres forløb fra udvinding af råstoffer til afsluttende
deponering eller forbrænding, for så herunder at identificere muligheder for markante miljømæssige forbedringer. I DN
ser vi frem til ressourcestrategi del 2 – om affaldsforebyggelse, da det er her der skal være fokus på at forlænge produkters levetid, leje/leasings ordninger, producentansvar, pant ordninger mm.
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Kommentar til enkelte kapitel:
Kommentarer til kapitel 2:
DN finder den fortolkning af Affaldshierarkiet, som fremgår af det sidste afsnit af side 11 utrolig bekymrende. I den
yderste konsekvens betyder den fortolkning – at man til enhver tid og med de rette økonomiske og miljømæssige
forudsætninger kan argumentere for ikke at følge hierarkiet.
Kommentarer til kapitel 3:
Da vi tidligere i dette høringssvar har givet kommentarer til affaldsdata, vil vi ikke gentage vores kommentarer her.
Der refereres i dette kapitel til den nedsatte tværministerielle embedsmandsgruppe, der skal komme med deres bud
på en modernisering af affaldssektoren – vi mener, at det er en stor udfordring, at kommunerne lige nu planlægger
fremtidens affaldshåndtering, uden at vi ved, hvordan fremtidens affaldssektor kommer til at se ud. Vi håber derfor på
at se denne inden for nær fremtid.
Kommentarer til kapitel 4:
Det er helt centralt, at denne ressourcepolitik tænkes sammen med andre indsatsområder f.eks. klima og energi og
transport. I DN er vi meget enige i, at ressourcegenanvendelse er med til at reducere klimabelastningen. Ressourcestrategien har dog en antagelse – på side 25 – om at biomasse kan betragtes som CO2-neutralt, dette mener vi er
misvisnende! Biomasse kan kun være CO2-neutralt, når en række forhold er opfyldt, og det er de langt fra altid.
Derudover er vi glade for at se, at der også er fokus på samspil med kemikaliepolitikken – da det her må forventes, at
der kommer en række udfordringer! DN er således enige i, at det er en rigtig prioritering at acceptere et vist fald i
genanvendelsen af bygningsaffald, fordi der er behov for at sikre en bedre udskillelse af problematiske stoffer som
f.eks. PCB.
Det er helt centralt for DN, at Ressourcestrategien skal følges op af en skrap kemikaliepolitik mhp. at undgå forurening
af ressourcekredsløbet. Kemikaliepolitikken styres i vidt omfang af EU, men Danmark har handlemuligheder, som
kunne udnyttes mere – f.eks. ved

at stille flere kemikaliekrav som led i offentlig grøn indkøbspolitik

at lægge grønne afgifter på udvalgte farlige kemikalier, ligesom man i dag har det på ftalater.

yderligere fremme af miljømærkede produkter

strammere kontrol med import fra ikke-EU-lande.
Kommentarer til kapitel 5:
Der er kun mål for genanvendelse af husholdningsaffaldet på 50 % af udvalgte fraktioner. Der er ingen mål for servicesektoren og øvrige virksomheder, kun nogle forventede effekter, som der skal forhandles om.
I forhold til servicesektoren indeholder ressourceplanen ingen mål. I dag skal virksomheder frasortere de genanvendelige materialer. Sådan er intentionerne også i ressourcestrategien, men der mangler en beskrivelse af, hvordan det
kontrolleres, at det sker og hvordan sektoren så skal forbedre sig.
Af mange årsager støtter DN, at det organiske affald bliver sorteret fra ude ved borgerne. Vi havde gerne set, at dette
var et krav til alle kommuner – fulgt op af et behandlingskrav – så det organiske materiale kommer til biogas. I dag
ser vi, at nogle af de kommuner, der sorterer det organiske materiale, sender det til åben kompostering – hvilke ikke
er miljømæssig forsvarligt. Derudover er et godt argument for at udsortere det organiske affald fra ude i husholdningerne, at det gør de tørre fraktioner lettere at genanvende. Mht. hjemmekompostering vs. indsamling af vegetabilske
dele af det organiske affald, mener vi, at det for langt størsteparten af de danske husholdninger, vil være mere miljømæssigt fordelagtigt at få det til biogas.
I dette kapitel henvises der til en analyse af dagrenovationen, der viser, at vi i dag sender ressourcer til forbrænding,
som burde sendes til genanvendelse. Det er derfor på tide, at vi reviderer forståelsen af begrebet ”forbrændingsegnet
affald”. Når vi ser, hvad der i dag sendes til forbrænding, er det langt fra vores forståelse af begrebet, og faktisk viser
opgørelser jo, at op imod 85 % af det affald, der i dag forbrændes, kan genanvendes. Derfor så DN gerne sagen vendt
på hovedet med et forbud imod at forbrænde genanvendelsesegnet affald. Dertil skal der udarbejdes en liste over,
hvad der er genanvendelsesegnet affald – en sådan liste bør revideres hvert 5. år.
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I relation til private husstande og service er den enkelte borgers engagement så vigtig, at indsatsen i alle kommuner
på standpladsniveau bør kunne evalueres ensartet, enkelt og på dokumenteret grundlag hvert år - ligesom gebyrer jo
fastsættes hvert år; tre udfordringer er meget vigtige:




At indføre metoder til at synliggøre indsatsen på standpladsniveau, f.eks. veje alle fraktioner på alle standpladser mindst tre gange om året,
At kildesortere til velegnede og pæne opsamlingsbeholdere kan føles rigtigt, ved at opsamlingsbeholder evt.
rumopdelt til store fraktioner står samlet og let tilgængeligt. (F.eks. underjordiske containere (organisk affald, papir-pap-plast, glas og dåser samt restaffald i boligområder, bortset fra åben-lav bebyggelse)
At skabe harmoni i økonomi og ydelse for affaldsproducenten, så det betaler sig at forebygge forurening og
sortere til genanvendelse.

For kommunen er det væsentligt at skelne mellem udgifter og omkostninger, jf. Full Cost Accounting in Action: Case
Studies of Six Solid Waste Management Agencies udgivet af EPA i december 19981 og der skal investeres langsigtet og
massivt i velegnet teknologi f.eks. standpladser, opsamlingsbeholdere, komprimatorvogne med vejeudstyr, ruteplanlægning og information, tilbagetagningsordninger for udtjente produkter og emballage i detailhandelen osv., hvilket
også vil bidrage til at skabe arbejdspladser. Samtidig vil affaldsbranchens arbejdsmiljøbelastninger kunne reduceres
væsentligt.
En skrotningsordning for forældet teknologi, f.eks. ineffektive forbrændingsanlæg og uhensigtsmæssige opsamlingsbeholdere vil også kunne bidrage til at drive udviklingen i den rigtige retning.
Mht. afsnit 5.2.1 Mere genanvendelse af affald fra husholdninger og servicesektoren savner vi en ressourcemæssig
begrundelse for ikke at igangsætte genanvendelse af papiret fra vores mælke- og juicekartoner m.m. Vi ser at lande
omkring os kan genanvende denne fraktion. Der må derfor være erfaringer fra Norge og Sverige som vi kan benytte.
Med hensyn til metodefriheden har vi tidligere beskrevet problemstillingerne i dette.
Kommentarer til kapitel 6:
I kap. 6 fokuseres der meget på genanvendelsen af elektronik- og shredderaffald fra autobrancen, hvilket er udmærket. Vi savner at indsamling og genbrug af farlige batterier blev bedre belyst. Det er Ni-Cd-akkumulatorerne der stadig
er et ubehageligt problem. Hvornår forventes det, at disse ikke anvendes/importeres mere, især i nyt forbrugerudstyr
(de små akkumulatorer), og hvornår forventes næsten alt at være væk i affaldet. Hvis det har lange udsigter, bør
indsamlingen af disse farlige batterier intensiveres, samt anvendelsen være restriktiv. Vi mener derfor, at målet om at
hæve indsamlingen af genopladelige batterier fra 47 til 55 % i 2018 ikke er nok. Der bør laves pantordninger for de
farligste produkter og dem, der indeholder knappe ressourcer. Det gælder f.eks. genopladelige batterier og mobiltelefoner. Pantordningen skal også omfatte produkter, som i dag er i omløb.
Også genanvendelsen af shredderaffald bør øges, idet krav om separering ved autoophug skal øges.
Kommentarer til kapitel 7:
Ressourceplanen angiver, at byggesektorens andel af affaldsproduktionen i 2011 er som vist nedenfor:
Bygge- og anlægsaf-

Total

fald
x1000 tons (afrundet)
Andel af b&a affald i %
Andel af alt affald i %

Gen-

Forbrænding

Deponering

anvendelse

Midlertidig

Særlig be-

oplagring

handling

2.700

2.300

100

200

5

50

100

87

3

8

0

2

29

41

3

38

4

18

Oversigten viser, at der ud fra en mængdemæssig betragtning især bør være fokus på sektorens bidrag til genanvendelse, deponering og særlig behandling, og ikke på mængderne til forbrænding og midlertidig oplagring, medmindre
der knytter sig helt særlige forhold hertil. Det havde derfor været ønskeligt, om ressourceplanen eller miljørapporten
var gået videre med en udspecificering af, hvilke af disse behandlingsfraktioner, det ud fra en mængde- og miljømæssig synsvinkel, er vigtigst at gøre noget ved, idet der selvfølgelig også skal ses på, hvilke potentialer for forbedringer,
der tegner sig nu og her; altså:

Hvad er det for fraktioner, der nu især deponeres store eller miljømæssigt vigtige mængder af?

Hvad er det nu for fraktioner, der nu især får særlig behandling?

Hvilke potentialer for forbedringer tegner der sig nu for disse fraktioner?

Og er det de fraktioner, der er fokuseret på i ressourceplanen?

1

http://www.epa.gov/osw/conserve/tools/fca/docs/fca-case.pdf
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Initiativer vedrørende bygge- og anlægsaffald i 2013-18 (7.1, 7.2, 7.3 og 7.4)
Initiativer vedrørende en bedre kvalitet i materialenyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald (7.1.5)
Der er ingen tvivl om, at indsatsen for at identificere og udskille PCB og andre farlige stoffer i bygværker, som skal
ændres eller fjernes, er af central betydning både for undgåelse af, at stofferne efterfølgende spredes i miljøet i forbindelse med genanvendelse eller deponering, og for at de genanvendte materialers accept på markedet. Indsatser
herom har været i gang længe, og igangværende undersøgelser indebærer forhåbentlig, at indsatsen kommer til at
gælde alle farlige stoffer, som er identificeret i bestanden af bygninger og anlægsarbejder.
Initiativ til øget genbrug og genanvendelse af beton (7.1.5)
Knust beton bliver som nævnt brugt som et godt materiale til erstatning for grus og sten i forbindelse med vejbygning,
hvor der, så vidt jeg ved, er god efterspørgsel efter rene (se ovenfor om bedre miljømæssig kvalitet) knuste materialer. Her foreslås det så helt uforståeligt, at anvendelse af knust beton i ny beton skulle indebære en (miljømæssig?)
forbedring; uforståeligt, fordi den knuste beton også her alene erstatter grus og sten som tilslagsmaterialer, hvortil
kommer at anvendelse af knust beton som tilslag i beton risikerer at øge cementforbruget hertil og dermed miljøbelastningen. Mærkeligt, fordi der i flere efterfølgende afsnit tales tydeligt om CO2-konsekvenser af genanvendelse af
mursten, tagpap og fjernvarmerør, men ikke her!
Initiativ for at øge genbrug af gamle mursten (7.1)
Det er prisværdigt, at der nu efter mange forudgående forsøg kører en løbende ”produktion” af genanvendte mursten,
som meget gerne må udvikle sig yderligere. Men beskrivelsen er noget rosenrød og nævner alene fordelene ved genanvendelsen, ikke de ulemper og udfordringer der ligger bag den praksis, at 95 % af alt nedrevet murværk nedknuses
til genanvendelse, som beskrevet i branchens egen rapport ”Bæredygtigt Byggeri & Tegl”; altså at murstenene ikke
renses og genbruges. Det er således vigtigt, at den undersøgelse, der nu igangsættes, sætter potentialet for genbrug
og CO2-reduktion i relation til de samlede mængder af murværksaffald og det årlige forbrug af mursten til nye bygninger.
Initiativ om grundlag for udsortering af tagpap (7.1)
Der har, som nævnt, været arbejdet med udsortering og bedre nyttiggørelse af tagpapaffald. En indsats, som bør
følges til dørs, så der kan drages en konklusion om, hvorvidt en udsortering og genanvendelse er miljømæssig og
økonomisk bæredygtig. Men også her må gevinstens størrelse ses i et større perspektiv.
Initiativer om imprægneret træ (7.2)
Vigtigt indsatsområde, hvor der løbende er sket (forebyggende) stramninger om art og mængder af imprægneringsmidler samt om behandlingen af imprægneret træaffald.
Initiativer om vindmøllevinger (7.3)
Et indsatsområde, som vel i nogen grad er prioriteret på grund af betydningen af den danske vindmølleindustri, som
netop på dette punkt er blevet kritiseret for ikke at gøre nok. Interessant, at der i den forbindelse er lavet prognoser
for udviklingen af affaldsmængder af udtjente vinger. Det kunne man godt ønske sig gjort mere generelt for alle betydende kategorier af byggevarer; det fremgår af prognosen, at vindmøllevinger kun udgør en mindre del af de kommende års mængder af kompositaffald.
Initiativer om fjernvarmerør (7.4)
Der fokuseres på, at fjernvarmerør i en længere periode har indeholdt CFC’ere i lighed med perioder med anvendelse
af asbest og PCB i byggeriet. Også her foreligger der prognoser for udviklingen som for vindmøllevinger. Det bør der
selvfølgelig ses på mulighederne for at reducere skaderne ved.

Kommentarer til kapitel 8:
Vi er enige i, at organisk affald skal til biogas og at restfraktionerne kan medvirke til jordforbedring.
Kommentarer til kapitel 9:
DN er enig i, at omstillingen fra affaldsforbrænding til genanvendelse udgør et særligt vindue af muligheder for dansk
erhvervsliv. Vi har i Danmark en infrastruktur, detaljeret regulering, ansvarlige og veluddannede borgere og en række
andre forudsætninger for, at vi kan blive et land, der går foran med cirkulær økonomi, hvor ressourcerne kommer i
kredsløb. Men det kræver et opgør med affaldsforbrændingen som den dominerende affaldsteknologi og en grøn teknologi, der skal fremmes.
Til gengæld skal vi satse på de teknologier – inkl. logistik og andre teknologirammer – som vil forme den kommende
ressourcemodel: sortering, genanvendelse, genbrug, dele-teknologier, reparation, opgradering, levetidsforlængelse,
bioforgasning, varmepumper, producentansvar, pantordninger osv. Det er DNs opfattelse, at vi i Danmark især er
stærke, når vi ikke kun fokuserer på dimserne – altså selve teknikken – men ser på hele teknologien og dens samspil
med andre teknologier, systemer og mennesker. Et andet særligt fokusområde knytter sig til det faktum, at Danmark
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har meget begrænsede ressourcer selv. I en ressourceknap fremtid giver det derfor særlig mening for Danmark at
være rigtig god til at udvinde ressourcerne af udtjente produkter og dermed mindske afhængigheden af jomfruelige
ressourcer fra andre lande.
Industrisymbiose-projekter kan f.eks. være relevante, men det er vigtigt at vurdere, hvorvidt sådanne projekter kan
have negative effekter i form af mindre fokus på affaldsminimering eller substitution (nu aftager naboen jo affaldet, så
hvorfor skulle vi så nedbringe mængderne eller substituere en ellers problematisk teknologi eller materiale). Symbiose
kan også være for konserverende, således at en teknologi, der bliver overhalet af mere bæredygtige løsninger, hvis
den findes i en symbiose, kan holdes i live længere, fordi der er en binding til en nabovirksomhed.
Vandområdet er et andet eksempel. Her kan være en tendens til at fokusere på dimser til vandrensning, produceret af
store, danske virksomheder og glemme den store ekspertise, Danmark har indenfor beskyttelse af vandressourcerne
via regulering, håndhævelse, planlægning og overvågning. Disse erfaringer og ekspertise kan også ”sælges” og er
allerede til en vis grad en eksportvare, som kan dyrkes yderligere.
Et tredje område er økologien, som vi i Danmark er førende med. Dette erhvervsområde bør fremmes kraftigt – gerne
som en del af vandbeskyttelsesfokus, men også koblet til miljøbeskyttelse, dyrevelfærd og beskæftigelsespolitik.
Kommentarer til kapitel 10:
En vigtig del af ressourceplanen er bedre håndhævelse, hvilket DN kun kan støtte.
Affaldsforbrændingsanlæggene overholder ikke deres miljøgodkendelser. De overskrider gang på gang emissionskravene for luftforurening. Hver tredje dag overtræder de tre værste af Danmarks forbrændingsanlæg grænsen for, hvor
mange farlige stoffer der må blæse ud af deres skorstene. Det viser en analyse af forbrændingsanlæggene udført for
Miljøstyrelsen.
I en spørgeskemaundersøgelse udført af branchen selv om forløbet i 2009 svarede 15 ud af 29 affaldsforbrændingsanlæg. Resultatet fra de 15 svar var, at 11 af affaldsforbrændingsanlæggene overskred deres grænseværdier med en
faktor 100 mere end 100 gange om året. De sidste 4 anlæg havde mindre overskridelser. Hvorledes det var med forholdene på de resterende anlæg kun der kun gættes på.
DN har gentagne gange bedt om at få dokumenteret at affaldsforbrændingsanlæggene overholder grænseværdierne
bl.a. ved at spørge til data fra E-PRTR registeret. Det er obligatorisk for affaldsforbrændingsanlæggene at indberette
deres data til E-PRTR registeret, hvilket er bragt i orden nu. Affaldsforbrændingsanlæggene har dog mærket data med
fortroligt, så de ikke er tilgængelige på E-PRTR registeret. DN er derfor ikke bekendt med, om affaldsforbrændingsanlæggene overholder grænseværdierne.
I Kammeradvokatens notat til Miljøministeriet om kommunal affaldsforbrænding - vurdering af udbudspligt i mixscenariet. 11. marts 2013 angives der en fordeling af brændsler med 55 % på erhvervsaffald og 45 % på husholdningsaffald. I Ressourceplanen er der byttet om på forholdet. Hvad er korrekt?
Notatet konkluderer, at kommunale affaldsforbrændingsanlæg kun må modtage husholdningsaffald og ikke erhvervsaffald. Alligevel fortsætter miljømyndighederne med at udarbejde miljøgodkendelser, der strider mod denne anden
lovgivning.
Den manglende håndhævelse af grænseværdier på luftemissioner samt manglende overholdelse af EU Udbudsreglerne
giver de danske affaldsforbrændingsanlæg store konkurrencefordele. De importerer derfor i stort omfang affald fra
andre lande, hvor håndhævelsen tilsyneladende er mere effektiv.

Kommentarer til miljøvurderingsrapporten:
Denne rapport er så mangelfuld, at det eneste rigtige er at lave den om. En ressourceplan med disse mål kræver en
gennemarbejdet miljøvurderingsrapport. Den giver ikke det miljømæssige overblik, som er nødvendig for en fagligt
begrundet prioritering af indsatsen. Miljøvurderingen er udarbejdet på grundlag af en afgrænsningsrapport, det er nok
her problemet ligger, da der tilsyneladende er blevet valgt nogle afgrænsninger, vi i DN ikke er enige i.
Derudover er 3/4 dele af teksten opsummering af, hvad der står i ressourceplanen. F.eks. når vi ser på miljørapportens omtale/vurdering af bygge- og anlægsaffald, får vi på side 7 og 13 en gentagelse af planens udsagn om, at dette
er blandt de væsentligste indsatsområder. Side 8 en kort gentagelse af planens udsagn om, at begrænsning af spredningen af problematiske stoffer i miljøet er i fokus og at genanvendelsesprocenten skal øges til mindst 70 % (ovenover

6

står der, at den i dag er 87 % - så her er der vist en fejl). Side 19 og 20 en mere udbygget gentagelse af planen for
bygge- og anlægsaffald. Side 24 information om, at der som følge af indsatsen på området vil ske en formindskelse af
jord- og vandforureningen, en frigørelse af deponeringskapacitet, en formindskelse af opfyldningsarealer og en mindre
eksponering af mennesker til PCB mm.; men vi savner dokumentation, kvantificering eller henvisninger af, hvad det er
for initiativer, der mere konkret medvirker til hvad?
Af særlige mangler vil vi pege på:
1. Mht. vandforbrug mangler vi at få belyst, hvordan vandforbruget i Danmark vil blive påvirket af en øget genanvendelse industri. Herunder et evt. vandforbrug på centrale sorteringsanlæg, vandforbrug i husholdningerne hvis alle skal
rengøre f.eks. metaller, før de går til genanvendelse. Dette skal holdes op i mod vandforbruget i de industrier, der
udvinder ressourcer og oparbejder f.eks. metaller.
2. Mht. arealanvendelse til sorteringsanlæg gør vi opmærksom på, at der i kommunerne er udpeget industriområder,
hvori disse anlæg skal placeres – de høre ikke hjemme i det åbne land.
3. I relation til private husstande er transport i forbindelse med indsamling og behandling væsentligt, men er ikke
kvantificeret. Derfor foreslås, at kommunerne fremover indhenter data om brændstofforbrug fra transportører af
kommunalt affald ligesom kommunen i affaldsplanen skal dokumentere metode, evt. stikprøve efter DS 2184 til at
tilvejebringe data for brændstofforbruget for privates transport til genbrugspladserne. Der står i rapporten, at ”miljøbelastningen ved transportarbejde er under alle omstændigheder lille i forhold til miljøgevinsten ved anden behandling
af affaldet” dette er højest sandsynligt korrekt, men vi mangler dokumentation. Det kunne også være relevant med en
belysning af miljøeffekten ved at renovationsbilerne køre på biogas.
4. Vi så gerne, at der var regnet lidt på elektronik affald, priser, farlige stoffer, akkumulatorer, tidsforløb for udfasning.
5. Mht. luftforurening kunne det være relevant at få belyst, hvilke effekt det ville have, hvis forbrænding af byggematerialer m.v. skal foregå på anlæg, der forbrænder med mere end 1100 C af hensyn til begrænsning af luftforureningen.
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Dansk Affaldsforenings høringssvar på udkast til "Danmark uden affald ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018"
Dansk Affaldsforening takker for at have modtaget ”Danmark uden affald - ressourceplan
for affaldshåndtering 2013-2018” i høring (ressourceplanen).
Dansk Affaldsforening støtter ressourceplanens vision om et Danmark uden affald. Affald
er en ressource, og den kommunale affaldssektor arbejder konstruktivt for en effektiv brug
af vores ressourcer.
Det er foreningens holdning, at der skal genanvendes mere, men at det skal gøres med
omtanke. De værdifulde og begrænsede ressourcer skal prioriteres, der skal ske en reel
genanvendelse og de miljøfremmede stoffer skal udsorteres, så vi kan skabe rene og
miljømæssigt uproblematiske kredsløb af materialer.
Dansk Affaldsforening er enig i, at kommunerne og borgere har en afgørende rolle, hvis
målsætningerne skal nås.
Ressourceplanen fastsætter de overordnede målsætninger for håndteringen af
husholdningsaffald, mens det er op til det (fælles)kommunale niveau at beslutte, hvilke
lokale løsninger der kan sikre, at målene nås. Dansk Affaldsforening er positiv over for, at
ressourceplanen giver kommuner og affaldsselskaber tid og spillerum til at tilrettelægge
lokalt forankret løsninger, der kan fremme genanvendelse af husholdningsaffald.
Dansk Affaldsforening og vores medlemmer er indstillet på at give vores væsentlige bidrag
til at forfølge ressourceplanens visioner og målsætninger, men det afhænger ikke alene af
os. Der er flere problemstillinger, som skal løftes af Miljøstyrelsen og de kommunale parter
i fællesskab.
Genanvendelse er mere end indsamlingsprocenter!

Ressourcerne i affaldet skal bruges bedst muligt, og i den sammenhæng er det ikke
tilstrækkeligt alene at fokusere på, hvor meget affald der samles ind til genanvendelse.
Det er ikke lige meget, om vi genanvender kartoffelskræller, kobber eller plastik. Det er
problematisk, at borgere og kommuner ikke honoreres for det fx elskrot, haveaffald og tøj,
der genanvendes. Tilsvarende tæller pantsystemer og direkte genbrug heller ikke med, når
den kommunale indsats skal måles.
Det er Dansk Affaldsforenings opfattelse, at ressourceplanen i højere grad bør sætte fokus
på, hvordan ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt, frem for et snævert fokus på,
hvor store mængder affald der indsamles af nogle få udvalgte affaldsfraktioner.
Hvordan får vi mest muligt ud af det organiske affald?
Ressourceplanen opstiller ikke et klart politisk mål for, hvorfor det organiske affald skal
udsorteres, hverken på miljø-, energi- eller økonomisiden. Ressourceplanen oplister
fordelene ved en udsortering, men uden at kvantificere disse.
Det er Dansk Affaldsforenings opfattelse, at kommunerne og selskaber skal have størst
mulige frihedsgrader til at håndtere det organiske affald, så det giver det bedste resultat
hvad angår miljø, ressourcer, energi og økonomi.
Forsyningssikkerhed
Spørgsmålet om, hvordan det sikres, at der er sorterings- og behandlingsanlæg til at
modtage det affald, kommuner og selskaber samler ind fra borgerne, er endnu ikke
besvaret.
Regeringen ønsker, at omlægningen til nye affaldsløsninger blandt andet sker gennem
styrket offentligt-privat samarbejde. På nuværende tidspunkt er kommunernes muligheder
for og incitamenter til at indgå i et offentligt-privat samarbejde yderst begrænsede.
Der må nødvendigvis arbejdes med at nedbryde de barrierer, der blokerer for etableringen
af sorterings- og behandlingsanlæg, da det har stor betydning for mulighederne for at
forfølge ressourceplanens visioner og målsætninger.
Øget genanvendelse er ikke gratis for borgerne!
Det er Dansk Affaldsforenings opfattelse, at det øger omkostningerne i de kommunale
affaldsordninger, hvis genanvendelsen af affaldet fra husholdninger skal øges. Det viser
erfaringerne fra flere af vores medlemmer.
Dansk Affaldsforening finder det problematisk, hvis vi sælger ressourceplanens positive
visioner og målsætninger, på præmisser, som erfaringerne viser, er forkerte.
Samarbejde mellem Miljøstyrelsen og de kommunale parter
Dansk Affaldsforening vil på baggrund af de her rejste problemstillinger opfordre
Miljøstyrelsen til at indkalde de kommunale parter til et møde. Kan der opnås klarhed og
enighed om de nævnte problemstillinger, vil det styrke gennemslagskraften af
ressourceplanen.
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Forbrændingssektorens organisering
I forhold til forbrændingssektorens organisering nævnes helt kort, at der fremover skal
skabes rammer for en mere effektiv forbrændingssektor, der sikrer, at forbrænding af
affald sker i de (økonomisk) mest effektive anlæg. Det forventes, der bliver fremsat et
beslutningsforslag om organiseringen i løbet af vinteren. Alt efter hvad der besluttes i
denne sag, kan det få store konsekvenser for kommunerne.
Ressourceplanen lægger op til en stor omstilling af den kommunale del af affaldssektoren,
hvorfor det er afgørende, at rammebetingelserne er stabile. Det er en af grundene til, at
Dansk Affaldsforening anbefaler en balanceret modernisering med udgangspunkt i den
såkaldte mix-model.
Genanvendeligt erhvervsaffald
Siden 2010 har håndteringen af genanvendeligt erhvervsaffald været på private hænder.
Ordningen skal evalueres i år, og Dansk Affaldsforening kan allerede nu pege på to felter,
der bør sættes fokus på, når ordningen evalueres.
Det viser sig, at flere mindre virksomheder af forskellige grunde har svært ved at få
håndteret sit genanvendelige affald. Nogle af vores medlemmer har oplevet, at
virksomheder har efterspurgt, om de måtte anvende de ordninger for husholdninger, hvor
der i forvejen står en beholder lige uden for virksomhedens dør.
Der bør også ses på, om det er muligt at sikre, at der kan tilføres genanvendeligt affald fra
såvel husholdninger som virksomheder til samme anlæg. Det øger kvaliteten,
incitamenterne til at lave anlæggene og er utvivlsomt til gavn for samfundsøkonomien.
Dansk Affaldsforening ser frem til at deltage i arbejdet med at evaluere affaldsreformens
første fase.
Afslutning
Dansk Affaldsforening er positiv over for ressourceplanen, og vi ser frem til et konstruktivt
og fremadrettet samarbejde med Miljøstyrelsen, der kan bidrage til at opfylde planens
ambitiøse målsætninger.
Venlig hilsen

Ove Dalsgaard
Formand

Jacob H. Simonsen
Direktør
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Mads Jacobsen
Formand

NOTAT
Dato: 28. januar 2014
J.nr.: nir-11.7.3.2-02

Høringsnotat til Regeringens udkast til ressourceplan for
affaldshåndtering 2013-2018
Notatet indeholder Dansk Affaldsforenings uddybende bemærkninger til regeringens
høringsudkast til Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 (ressourceplanen).

Affald er ressourcer – brug det bedre!
Dansk Affaldsforening støtter ressourceplanens vision om et Danmark uden affald. Affald
er en ressource, og den kommunale affaldssektor arbejder konstruktivt for en effektiv
brug af vores ressourcer.
Det er foreningens holdning, at der skal genanvendes mere, men at det skal gøres med
omtanke. De værdifulde og begrænsede ressourcer skal prioriteres, der skal ske en reel
genanvendelse, og de miljøfremmede stoffer skal udsorteres, så vi kan skabe rene og
miljømæssigt uproblematiske kredsløb af materialer.
Dansk Affaldsforening er enig i, at kommunerne og borgere har en afgørende rolle, hvis
målsætningerne skal nås.
Den kommunale sektor skal arbejde for, at tilbyde affaldsordninger der imødekommer
borgernes behov og gør det enkelt og forståeligt at få affaldet tilbage i
ressourcekredsløbet. Synligheden af, hvad der sker med affaldet, skal øges, så borgerne
kan se, at de gør en forskel.
Det skal sikres, at der er faciliteter til at behandle affaldet effektivt, og der skal formidles
viden og erfaringer mellem de kommunale aktører.
Borgerne skal sættes i centrum og involveres i udviklingen af affaldsordninger. Borgerne
skal forstås bedre, så det vides, hvad der giver dem mening og værdi. De positive
konsekvenser skal synliggøres, og borgerne skal vide, hvorfor det er vigtigt at sortere sit
affald.
Dansk Affaldsforening og vores medlemmer er indstillet på at give vores væsentlige
bidrag til at forfølge ressourceplanens visioner og målsætninger, men det afhænger ikke
alene af os. En række andre faktorer spiller ind, og dem skal der tages højde for.
Det er helt afgørende, at staten og de kommunale parter i forlængelse af
ressourceplanen sammen drøfter, hvordan målene nås, herunder hvorvidt planens
målsætninger altid er de miljømæssigt bedste.
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Genanvendelse er mere end indsamlingsprocenter!
Planen fastlægger en række genanvendelsesmål, der baseres på de mængder, der
indsamles til genanvendelse. Det vil være mere rigtigt at kalde det indsamlingsmål end
genanvendelsesmål, da der ikke er sikkerhed for, at det indsamlede affald rent faktisk
genanvendes.
Målsætningerne lægger op til at fokusere på mængder og ikke på kvaliteten (”renheden”)
af det indsamlede affald og/eller den tilhørende behandling. At der indsamles store
mængder affald, betyder ikke, at det får den bedste miljømæssige og økonomisk
behandling.
Set med miljø- og økonomibriller er det fx ikke lige meget, om der genanvendes 5 kilo
kartoffelskræller, 5 kilo kobber eller 5 kilo plast.
Der er derfor ikke nogen sikkerhed for, at dem, der når den højeste
genanvendelsesprocent (indsamlingsprocent), også opnår de bedste miljøresultater. Det
kommer an på, hvad der samles ind, og hvordan det behandles.
Dansk Affaldsforening er derfor ikke begejstret for ressourceplanens bilag 5, der foreslår,
hvordan man beregner sin genanvendelsesprocent. Den fokuserer alene på de
indsamlede mængder, og samtidigt er de faktorer, der indgår, uklare.
Hertil kommer, at en række af de områder, hvor borgerne (og kommunerne) gør en stor
indsats, ikke har betydning for genanvendelsesprocenterne. Det drejer sig fx om
pantflasker, elskrot og haveaffald. Direkte genbrug og genanvendelse af tøj honoreres
heller ikke.
Anerkendelse er afgørende for borgenes motivation for at sortere mere, hvorfor det er
væsentligt, at hele den indsats, borgerne gør, roses og synliggøres.
Samtidigt finder Dansk Affaldsforening det urimeligt, at de kommuner og selskaber der
lægger en stor del af deres indsats på de ovennævnte områder, rent faktisk risikere at
blive ”straffet”, da det ikke tæller med i den måde, genanvendelseprocenterne opgøres
på i bilag 5.
Det er Dansk Affaldsforenings opfattelse, at der i højere grad skal sættes fokus på
hvordan vi udnytter affald som ressourcer bedst muligt (miljømæssigt og økonomisk),
end hvor store mængder der indsamles til genanvendelse af nogle få udvalgte
affaldsfraktioner.
Affaldsdata
I ressourceplanen anvendes tal fra affaldsdatasystemet. Det er problematisk, da
kvaliteten af de data, der ligger i systemet, gør, at de reelt ikke kan anvendes af
kommuner og affaldsselskaber.
Indtil der er gennemført en evaluering af affaldsdatasystemet, og Miljøstyrelsen har
fundet ud af, hvordan der kan rettes op på systemet, er det vigtigt, at kommuner, de
kommunale brancheorganisationer og Miljøstyrelsen er enige om, hvilke data der bruges

NOTAT
til hvad og hvordan.

Hvordan får vi mest muligt ud af det organiske affald?
Nogle af vores medlemmer har regnet på, hvad der skal til for at opnå 50%
genanvendelse af husholdningsaffald. En foreløbig konklusion er, at det kun kan lade sig
gøre, hvis der laves separate ordninger for det organiske affald.
Ressourceplanen opstiller ikke et klart politisk mål for, at vi skal udsortere organisk affald,
hverken på miljø- eller økonomisiden. Ressourceplanen oplister fordelene ved en
udsortering, men uden at kvantificere disse.
Dansk Affaldsforening mener, at der ikke er miljø-, ressource-, energimæssige eller
økonomiske grunde til generelt at udsortere organisk affald. En udsortering af organisk
affald kan give mening lokalt afhængigt af den eksisterende infrastruktur og
energiforsyning eller i situationer, hvor der skal investeres i ny infrastruktur.
Dansk Affaldsforening mener derfor, at Miljøstyrelsen skal overveje at erstatte målet – og
dermed det indirekte krav - med en sigtelinje, så kommunerne har flere frihedsgrader.

Forsyningssikkerhed
Uanset om det gælder de tørre fraktioner eller det organiske affald, er det helt centralt, at
der er anlæg. der kan modtage og behandle det affald, kommuner og selskaber har
ansvaret for at indsamle fra borgerne.
Det helt grundlæggende spørgsmål er, hvem der skal – og vil - investere i anlæggene.
Der er ingen garanti for, at ”markedet” sikrer behandlingskapacitet, blot fordi affaldet
samles ind – og det er særlig problematisk, for så vidt angår organisk affald.
Dansk Affaldsforening anbefaler, at der sættes et arbejde i gang, der tager fat på denne
problemstilling, som har stor betydning for mulighederne for at sikre genanvendelse af
husholdningsaffaldet.

Øget genanvendelse koster
Det er generelt Dansk Affaldsforenings opfattelse, at ressourceplanens økonomiske
forudsætninger er for optimistiske.
Det basissystem, der sammenlignes med i planen. er desværre et utidssvarende og
ineffektivt basissystem, der ikke kan findes særligt mange steder i landet. Der regnes
desuden med fuldt udbyggede sorteringsanlæg, hvor der ikke medregnes
udviklingsomkostninger. Der sammenlignes også med tilstande, hvor der ikke er nogle
forbrændingsanlæg (barmarksværker), selvom dette ikke er tilfældet.
Erfaringerne hos vores medlemmer er da også, at det koster mere at øge indsamlingen
af affald til genanvendelse.
Det kan vise sig ødelæggende for ressourceplanens gennemslagskraft, hvis den sælges
på en forudsætning om ikke at koste ekstra, når det i praksis viser sig at være tilfældet.
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Involvering af borgerne
Dansk Affaldsforening har lavet en undersøgelse, der viser, at danskerne generelt er
positive overfor at sortere mere og bedre – mange mener endda, at der sorteres for lidt.
Der er således stort potentiale for at styrke kildesortering.
En større gennemgang af undersøgelsens hovedresultater findes i bilag 1.
Undersøgelsen viser blandt andet, at det er afgørende, at der tages højde for, at
danskernes behov er forskellige. Hvad der motiverer nogle, motiverer ikke nødvendigvis
andre. Det kan heller ikke forventes, at bare fordi kommunerne eller staten beder
borgerne om at sortere, så gør de det.
Et eksempel er, at selv om mange kommuner og selskaber synes de informerer meget
og grundigt om deres affaldssystem, så opfatter borgerne det ikke sådan. Det er nemlig
ikke lige meget, hvordan og hvornår borgerne informeres. Effekten af fx landsdækkende
kampagner skal således gennemtænkes nøje, hvis de skal have nogen som helst form
for effekt.
Dansk Affaldsforening vil anbefale, at konklusionerne fra undersøgelsen finder
anvendelse i det fælles arbejde med at informere og involvere borgerne. Det er således
oplagt at inddrage resultaterne og vores medlemmer i den informationskampagne, som
Miljøstyrelsen planlægger at gennemføre.

Ressourceplanens initiativer
Ressourceplanen indeholder en række initiativer, der skal understøtte kommunerne og
borgerne. Nogle af initiativerne er i gang, mens andre er i planlægningsfasen.
Flere af initiativerne har betydning for den lokale indsats, hvorfor det er afgørende, at
kommuner, affaldsselskaber og brancheorganisationerne involveres. Det gælder
planlægningsfasen og implementeringen.
Der er ingen tvivl om, at effekten af initiativerne styrkes, hvis det lokale og centrale
niveau begge bakker dem op. Dansk Affaldsforening finder det afgørende, at såvel vi
som vores medlemmer, inddrages i udformningen og implementeringen af planens
initiativer.

Evaluering i 2016
Der lægges op til, at evalueringen i 2016 skal baseres på oplysninger fra
affaldsdatasystemet, men de nærmere præmisser fremgår ikke af ressourceplanen.
Evalueringen bør også tage højde for, at omstillingen ude hos kommuner og selskaber
tager tid. Derfor bør der også måles på, hvilke processer og tiltag, der er sat i gang for at
forfølge ressourceplanens mål og visioner.

Samarbejdsforum
Dansk Affaldsforenings finder det afgørende, at Miljøstyrelsen sætter sig sammen med
de kommunale parter og drøfter de emner og problemstillinger, der er nævnt i dette
afsnit:
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Hvordan måler vi genanvendelsen?
Hvordan bruger vi vores affaldsdata?
Hvordan får vi mest ud af det organiske affald?
Forsyningssikkerhed – etablering af sorterings- og behandlingsanlæg
Det koster at genanvende mere
Involvering af borgerne
Ressourceplanens initiativer
Evaluering i 2016
Vi mener, at Dansk Affaldsforening sammen med vores medlemmer, vil kunne bidrage
konstruktivt til drøftelser om ovennævnte emner. Vi håber derfor, at Miljøstyrelsen
snarest muligt vil indkalde os til et møde, hvor vi kan tage fat på disse væsentlige
spørgsmål.
Øvrige emner
Dansk Affaldsforening ønsker også at gå i dialog med Miljøstyrelsen om en række af de
øvrige konkrete fraktioner, der indgår i ressourceplanen. Det drejer sig blandt andet om
bygge- og anlægsaffald, farligt affald, shredderaffald og genanvendeligt erhvervsaffald.
Her står vi også overfor en række udfordringer, hvis målene i ressourceplanen skal
opfyldes.
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Genanvendelse af plast, metal, pap, papir, træ og glas fra
husholdningerne
Mere indsamling og genanvendelse af plast, metal, pap, papir, træ og glas (de tørre
fraktioner) skal medvirke til, at vi når op på mindst 50 % genanvendelse af
husholdningsaffald i 2022. Ifølge Miljøstyrelsen er genanvendelsen af disse fraktioner
(inklusiv organisk affald) i dag på 22 %. Beregningerne er baseret på tal fra
affaldsdatasystemet og er derfor usikre.
Uanset dette, skal der ske en kraftig stigning i genanvendelsen af husholdningsaffald
inden 2022. Foreløbige beregninger fra nogle af Dansk Affaldsforenings medlemmer
viser, at det vil være meget vanskeligt at opnå de 50 % alene ved at øge indsamlingen af
de tørre fraktioner. Det vil med stor sandsynlighed også være nødvendigt at indføre
særskilt indsamling og behandling af organisk affald.
Omstilling kræver tid
Det kan kræve store omlægninger af de ordninger og systemer, som kommuner og
affaldsselskaber har i dag. Den slags tager som bekendt tid. Det kræver investeringer,
politiske beslutninger, sikkerhed for at logistikken er i orden, involvering og
kommunikation med borgerne m.v.
Når der evalueres i 2016, bør der derfor også måles på, hvilke konkrete tiltag kommuner
har iværksat eller er ved at iværksætte, og ikke alene på genanvendelsesprocenter.
Modtagekontrol på forbrændingsanlæg
Der er ingen tvivl om, at der er et stort potentiale for at få de genanvendelige materialer
ud af det affald, der i dag kommer i forbrændingsanlæggene. Et supplement til at indføre
flere og mere effektive genanvendelsesordninger er at indføre modtagekontrol på
forbrændingsanlæggene.
Det vil styrke muligheder for at finde ud af, hvor der ikke sker en tilstrækkelig sortering,
og dermed hvor man som kommune og selskab effektivt kan sætte ind for at øge
genanvendelsen.
Forsyningssikkerhed, sorterings- og behandlingsanlæg
Det er afgørende, at kommuner og affaldsselskaber kan afsætte det genanvendelige
materiale til (reel) genanvendelse. Dette vil i særlig grad udgøre et problem for det affald,
som er kompliceret at behandle og/eller kun findes i mindre mængder hos
husholdningerne. Et eksempel på dette er plastaffald.
Det kan i sig selv være en stor og vanskelig opgave at etablere indsamlingssystemer, der
sikrer indsamlingen af ensartede og genanvendelige affaldsfraktioner, hvorfor det er helt
afgørende, at der er sikkerhed for, at de efterfølgende led i værdikæden også er på
plads. Denne opgave må nødvendigvis koordineres mellem de relevante parter som fx
private aktører/virksomheder på genanvendelsesområdet, Miljøstyrelsen, de kommunale
parter, forskningsinstitutioner m.v.
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I den sammenhæng kan det udgøre et problem, at vi i Danmark har to parallelle
systemer – et for genanvendeligt husholdningsaffald og et for genanvendeligt
erhvervsaffald. Motivationen og økonomien i at etablere sorterings- og behandlingsanlæg
begrænses, jo mere usikker en investor er på, om anlægget kan ”tiltrække” tilstrækkelige
mængder af affald af den fornødne kvalitet.
På den baggrund er det centralt, at de initiativer, der netop fokuserer på udviklingen af
sorterings- og behandlingsanlæg samt partnerskab for plastaffald, iværksættes snarest
muligt.
Miljøstyrelsen færdiggør i starten af 2014 en rapport, der beskriver forskellige måde at
organisere og etablere et behandlingsanlæg på, herunder privat-offentligt samarbejde.
”Casen” er et plastsorteringsanlæg. Allerede nu kan det konkluderes, at rapporten ikke
giver nogle enkle svar på, hvordan der kan etableres sorterings- og
behandlingskapacitet.
Hvor får vi mest miljø for pengene lige nu?
Visionens om Danmark uden affald er rigtig. Dermed skal kommuner, vriskomheder og
myndigheder arbejde på at affald på sigt kommer tilbage i materialekredsløbet. Men indtil
da må vi prioritere indsatsen. En entydig fokusering på indsamlede mængder til
genanvendelse (kvantitet), sikrer ikke en sådan prioritering. Vi bør også se på, hvad der
rent faktisk sker med affaldet (kvaliteten).
Fx kan det ligge lige for at satse på en øget indsamling af papir, pap og træ. Det er nemt
at kommunikere, og behandlingsteknologien er velkendt. Men set ud fra et miljø- og
klimaperspektiv er det nødvendigvis ikke den bedste sted at sætte ind. Der er trods alt
tale om fornybare ressourcer (de ikke-fossile), som er let tilgængelige og kan genskabes
enkelt og relativt hurtigt.
Det samme gælder ikke for de ikke-fornybare ressourcer (de fossile) som fx plast, metal
og glas. Når de produceres, trækker vi på ressourcer, der er knaphed på, som kan være
svært tilgængelige og/eller ikke tilnærmelsesvis kan genskabes i det tempo, vi anvender
dem. Tænker vi på at begrænse brugen af fossile ressourcer, skal indsatsen primært
rettes mod plast, metal og glas.
Der er ikke ligegyldigt, om vi genanvender 5 kilo kartoffelskræller, 5 kilo plast, 5 kilo papir
eller 5 kilo kobber.
Pointen er, at kommuner og selskaber, der rent faktisk opnår den største positive
miljøeffekt, ikke nødvendigvis er dem, der har den største genanvendelsesprocent.
Derfor bør vi også drøfte, om der er nogle steder, hvor der er større miljø- og økonomisk
fordel ved at sætte ind end andre.
Den samme problemstilling gør sig gældende, hvis en kommune eller selskab vil gøre en
stor indsats for direkte genbrug og/eller forberedelse med henblik på genbrug. Får de
succes med det, kan de også risikere ikke at opnå den ønskede genanvendelsesprocent.
Her er der en klar kobling til den strategi for affaldsforebyggelse, som regeringen snart
skal have klar. Det er afgørende, at målsætninger i ressourceplanen kan medvirke til at
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fremme affaldsforebyggelsen – og ikke omvendt.
Udvikling og erfaringsudveksling
Dansk Affaldsforenings planlægger at lave forskellige fora for vores medlemmer, hvor der
udveksles viden om eksisterende ordninger og drøftes mulighederne for nye ordninger,
som kan bidrage til at øge indsamlingen af de tørre fraktioner. I den sammenhæng ville
de være en fordel, hvis vi kunne anvende den nationale regulativdatabase mere aktivt.
Regulativdatabasen vil være et nyttigt redskab for kommuner og affaldsselskaber, hvis
man kunne søge i databasen og finde ud af, hvem der havde hvilke ordninger. Vi skal
opfordre Miljøstyrelsen til at arbejde videre med dette ønske. Indtil da kunne det være en
fordel at kortlægge de forskellige ordninger, der er landet over. Vi deltager gerne i et
sådant arbejde.
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Organisk affald
Det er Dansk Affaldsforenings opfattelse, at ressourceplanen indirekte pålægger
kommunerne at udsortere organisk affald til bioforgasning. Mange af vores medlemmer
er i gang med at undersøge mulighederne herfor med udgangspunkt i deres egne lokale
forhold.
Hvorfor skal organisk affald udsorteres?
Miljøstyrelsen har lagt Miljøprojekt nr. 1458 til grund for ressourceplanens mål. Desværre
giver miljøprojektet ikke svar på, hvorfor vi skal udsortere organisk affald, hverken på
miljø- eller økonomisiden. Ressourceplanen oplister fordelene ved en udsortering, men
uden at kvantificere disse.
Dansk Affaldsforening mener, at der ikke er miljø-, ressource-, energimæssige eller
økonomiske grunde til generelt at udsortere organisk affald. En udsortering af organisk
affald kan give mening lokalt afhængigt af den eksisterende infrastruktur og
energiforsyning eller i situationer, hvor der skal investeres i ny infrastruktur. Dansk
Affaldsforening mener derfor, at Miljøstyrelsen skal overveje at erstatte målet – og
dermed det indirekte krav - med en sigtelinje, så kommunerne har flere frihedsgrader.
Dansk Affaldsforening har forsøgt at finde oplysninger på, om andre systemforhold kan
begrunde, at det generelt er hensigtsmæssigt at udsortere organisk affald. De emner, der
er i spil, er bl.a., at affaldet vil kunne erstatte energiafgrøder i de gyllebaserede
biogasanlæg, at biogas kan opgraderes til naturgaskvalitet og således agere som et
fleksibelt brændsel i fremtidens energisystem og/eller anvendes som drivmiddel i
transportsektoren eller i, at udsortering af det organiske kan have en generelt
afsmittende effekt på borgernes sorteringsindsats. Disse forhold er dog ikke belyst miljøog samfundsøkonomisk i forhold til en fortsat forbrænding af det organiske affald. Vi
efterlyser det strategiske sigte for den fremtidige håndtering af det organiske affald, som
så skal underbygges med de rette virkemidler.
Vores medlemmer har brug for, at en eventuel ordning for udsortering af organisk affald
kan begrundes og de skal kunne stå på mål for ordningen både miljø- , energimæssigt og
økonomisk.
Afsætning til landbrugsjord
Biologisk behandling af organisk affald kræver, at der er styr på afsætningen, som i
sidste ende er til landbruget. Der er som bekendt en udfordring med Mejeriernes og
Dansk Kvægs brancheaftale (Arlagaarden), som betyder, at det p.t. ikke er muligt at
afsætte organisk affald fra husholdninger på marker med kvæg.
Dansk Affaldsforening er i dialog med landbruget og har opstartet et samarbejde. En
udfordring er dog, at landbruget som sådan ikke mangler de næringsstoffer og det
kulstof, affaldsbranchen kan tilføre til landbrugsjorden. Affald kan potentielt bidrage med
så lidt, at det er betydningsløst i det store billede, især hvis tilførsel af affaldsbaseret
gødning kan påvirke afsætningen af landbrugets produkter. Hvis der udarbejdes en
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sammenhængende strategi for håndtering og afsætning af det organisk affald, kunne det
overvejes at opstille et mål for, at en hvis procentdel af gødningen skal være
affaldsbaseret, så der kan opstå en efterspørgsel, ligesom det kendes fra den tyske
ressourcestrategi.
Bioforgasning
Det forventes, at biogasbranchen gerne vil modtage oparbejdet organisk affald (pulp) i
det omfang, de ikke afsætter/planlægger at afsætte digistatet til landbrug med kvæg.
Flere af vores medlemmer er løbet ind i problemer med brancheaftalen, og det kunne
være nyttigt at kortlægge de eksisterende og kommende gyllebaserede biogasanlæg,
som reelt har mulighed for at modtage oparbejdet organisk affald. Lige nu ser flere af
vores medlemmer på spildevandsrensningsanlæggenes rådnetanke for netop at komme
uden om problemet med brancheaftalen (og in-house problematikken). Det kan være en
god løsning lokalt, men hvordan ser det ud samfundsøkonomisk?
Forbehandlingsanlæg
Det organiske affald skal oparbejdes, før det kan tilføres et biogasanlæg. Det er uklart,
hvem der skal etablere disse forbehandlingsanlæg. Kommunerne vil gerne, men det er
ineffektivt, hvis erhvervsaffald ikke må håndteres på samme anlæg. Hvis
forbehandlingsanlæg etableres som offentligt-privat partnerskab, kan kommunen ikke
afsætte det organiske affald in-house – og hvorfor skulle de så investere i et anlæg?
Potentialet
Ud over udsorteringseffektivitet og rejekt ved forbehandling kan det være væsentlig at
forholde sig til indsatsen for at reducere madspild. Hvis sidstnævnte kan lykkes, falder
potentialet.
Indsamling af erhvervsaffald
Ressourceplanen mangler at angive, hvad der sker med kommunernes mulighed for at
indsamle organisk affald fra erhverv efter 2016. Dansk Affaldsforening mener, at
muligheden skal gøres permanent, så der fortsat kan høstes synergi ved indsamling,
forbehandling og endelig behandling af affaldet.

NOTAT

Etablering af infrastruktur
Regeringen ønsker, at omlægningen til nye affaldsløsninger sker gennem styrket
offentligt-privat samarbejde. Kommunerne skal jf. strategien have det primære ansvar for
husholdningernes affald, mens de private virksomheder skal udvikle de teknologiske
løsninger. Der er ikke knyttet initiativer op på dette fokusområde, men det er der behov
for, da kommunernes muligheder for og incitamenter til at indgå i et offentligt-privat
samarbejde er begrænsede.
For at realisere ressourceplanens mål er det nødvendigt med investeringer i infrastruktur
til sortering af de tørre fraktioner og til forbehandling af det organiske affald. Planens
faglige grundlag i form af miljøprojekt 1458 arbejder med oplande til disse
behandlingsanlæg på 250.000 boliger. Det betyder, at affaldet skal komme fra mange
kommuner, og hvilke muligheder foreligger der for at styre affaldet til disse få anlæg?
En mulighed er at arbejde med offentligt-offentligt samarbejde, så anlæggene har
forsyningssikkerhed for affald via in-house mulighederne. Barriererne i forhold til at
arbejde med rent kommunale investeringer er et mere og mere uklart kommunalt ansvar
for affaldet set i relation til regeringens overvejelser om, at det forbrændingsegnede
affald skal tvangsudbydes. Derudover har rent kommunale anlæg i princippet ikke
mulighed for at håndtere sammenligneligt erhvervsaffald. Sambehandling af
husholdningsaffald og erhvervsaffald vil være mest økonomisk effektivt for anlægget og
for samfundet.
Ved et offentligt-privat samarbejde er barriererne de manglende styringsredskaber
(forsyningssikkerhed), idet kommunerne ikke kan anvende in-house muligheden. Derfor
er kommunens incitament til at investere i et anlæg også yderst begrænset. Hvorfor skal
de investere i et anlæg, som de ikke kan være sikker på at måtte bruge til borgernes
affald og tage risikoen for investeringen? Lov nr. 548 fastsætter reglerne for kommunal
deltagelse i selskaber. I loven er der fastlagt en grænse (50 % i gns. over 3 år, indtil 2013
var det 25 %) for hvor stor en del af omsætningen, der må komme fra salg til andre end
kommuner. Hvis denne grænse overskrides, skal kommunen afhænde sin ejerandel. Det
er usikkert, om lempelsen af omsætningsgrænsen gør det mere attraktivt at indgå et
offentligt-privat samarbejde.
En af de ’nye’ muligheder for at etablere offentligt/privat samarbejde er det såkaldte OP
A/S, hvor kommunen udbyder affaldsmængderne og etablering af et behandlingsanlæg
som en samlet pakke. På den måde kan kommunen sikre at afsætte affaldet til anlægget
i kontraktens løbetid. Det lader dog til, at Danmark fortolker udbudsreglerne på anden
måde end vores naboer i EU, hvor sådanne kontakters løbetid svarer til
tilbagebetalingstiden på anlægget. I Danmark angives 5-8 år som maksimale
kontraktløbetider, hvilket kan være en væsentlig barriere, hvis kommunen ikke vil tage
chancer med sin investering.
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Elektronikaffald (WEEE)
En del elektronikaffald indeholder såkaldt kritiske ressourcer, som vi har interesse i at få
fat på. De indgår i en række elektroniske produkter, og det er meget vanskeligt at finde
materialer, der kan substituere dem. En del elektronikaffald indeholder også
miljøfremmede stoffer, som vi gerne vil have ud af ressourcekredsløbet. Elektronikaffald
er desuden kendetegnende ved at være komplekse at adskille og genanvende.
Der lægges i ressourceplanen op til, at indsamlingen af elektronikaffald skal øges, og der
sættes fokus på ”småt” el-skrot, der ofte findes i dagrenovationen, som brændes. Der
sættes også fokus på det elektronikskrot, der potentielt stjæles fra de (fælles)kommunale
genbrugspladser og/eller indsamlingsordninger (typisk storskraldsordninger).
Dansk Affaldsforening vil naturligvis gerne deltage i arbejdet med at fremme
indsamlingen af elektronikaffald. Vi ser derfor frem til at deltage i det partnerskab, der
skal kortlægge hvilke fraktioner og produktgrupper, en øget indsamling skal fokusere på,
herunder stille forslag til hvordan indsamlingen kan øges.
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Borgerinddragelse
Borgerne forventes at få en afgørende rolle, hvis vi skal nå ressourceplanens ambitiøse
målsætninger. Men som bekendt er det ikke lige meget, hvordan vi kommunikerer med
borgerne, hvordan vi går i dialog med dem eller hvordan vi inddrager dem.
Dansk Affaldsforening gennemførte i foråret 2013 en undersøgelse, der giver indsigt i
borgernes adfærd, behov og værdier. Den giver også viden om, hvad der kan motivere
borgerne til at styrke deres adfærd, når det handler om at sortere affald. Undersøgelsens
hovedresultater er vedlagt som bilag 1 (borgerundersøgelse).
Helt generelt er danskerne idealister. De er åbne for at sortere mere og bedre, og mange
mener der genanvendes for lidt. Der er således et stort potentiale. Borgerne er meget
villige til at sortere mere – ”hvis de får det, som de vil have det”.
Danskerne kan deles op i fire affaldsprofiler, der er væsensforskellige i forhold til
sortering og genanvendelse:
Idealisterne (30%) – ”genbrug er gud”
De bekvemmelige (23%) –”det skal være nemt, nemt, nemt!”
Pragmatikerne (36%) – ”jeg gør det, jeg skal”
De ligeglade (12%) - ”livet er for kort til affald”.
De forskellige parametre vægter forskelligt, men følgende kan siges om den ”bedste”
affaldsløsning set fra borgernes side; Den skal give borgerne anerkendelse for det, de
gør. Den skal ikke påvirke økonomien negativt. Den skal bevise, at man gør en forskel.
Den skal give borgeren en god fornemmelse for egen indsats. Den skal være bekvem.
Det er generelt borgernes oplevelse, at kommuner og selskaber ikke kommunikere godt
nok om effekten og værdien ved at genanvende affald. Det hænger sammen med, at det
er vanskeligt at fange danskernes opmærksomhed omkring affaldsbudskaber. Succesen
afhænger af, om borgeren er i ”affaldsmode” (modtagelig for informationer om affald), om
den er individualiseret, meningsfyldt og relevant, samt i hvilket omfang den ”forstyrrer”
borgeren.
Uanset affaldsprofil er der fire grundlæggende motivationer, som vi skal forsøge at
honorere hos borgerne, hvis vi vil have dem til at sortere, genbruge og genanvende
mere.
BE better – det moralske landkort. Vi skal give borgerne god samvittighed og vise, at
det gør en forskel, når de sorterer. Vi skal fortælle historier.
DO better – resultater! Vi skal gøre det nemt og økonomisk attraktivt at sortere. Vi skal
kommunikere med folk, når de er i ”affaldsmode”. Giv dem praktiske løsninger, der
fungerer.
FEEL better – følelserne. Vi skal tilbyde æstetiske løsninger og gøre det til en (hyggelig)
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oplevelse at komme på genbrugspladsen. Vores kommunikation skal være
underholdende og opmærksomhedsskabende.
LOOK better – den sociale status. Vi skal hjælpe borgerne med at vise omverden, at
de gør en forskel og med at være rollemodel (overfor deres børn). De vil gerne fremstå
positive overfor andre mennesker.
Flere af landets kommuner og selskaber arbejder ud fra den erkendelse, at vi skal være
mere opmærksomme på, hvordan vi involverer og går i dialog med borgerne. Vi skal
aktivt forholde os til, at det kan have stor betydning for, om vi opnår succes med vores
affaldspolitiske målsætninger.
Resultaterne for denne undersøgelse bør indgå i såvel det nationale som lokale arbejde
med at informere, oplyse, inddrage og kommunikere med borgerne om sortering,
genbrug og genanvendelse.
Dansk Affaldsforening vil opfordre Miljøstyrelsen til at stå på det solide faglige
fundament, som foreningens undersøgelse har skabt. Dansk Affaldsforening vil gerne
dele vores viden og ser gerne, at Miljøstyrelsen inddrager undersøgelsen, og gerne
relevante medlemmer, i den landsdækkende informationskampagne, der planlægges
gennemført.
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Affaldsdatasystemet, genanvendelsesprocenter og kvalitet i
genanvendelsen
Evaluering af affaldsdatamodellen er nødvendig
Affaldsdatamodellen skal evalueres, og branchen skal involveres. Det bør ske snarest,
hvis data skal kunne anvendes til evaluering af kommunernes genanvendelse i 2016, og
hvis kommunerne fremover skal kunne bruge data herfra til affaldsplanlægning og tilsyn.
Modellen er baseret på indberetninger fra indsamlingsvirksomheder og
affaldsbehandlingsanlæg, og de er bl.a. fejlbehæftede i forhold til, hvad der er
husholdningsaffald/erhvervsaffald og i forhold typen af affald. Derfor anvender
kommunerne i praksis deres egne – mere korrekte - data i affaldsplanlægningen.
Der er også risiko for dobbeltindberetning, fordi affaldet ofte indberettes af flere
(indsamlere og anlæg) og der er ikke klarhed over, hvem der indberetter hvad. Og
endelig er det uklart, om alt affald bliver indberettet – dvs. om alle virksomheder
indberetter til affaldsdatamodellen.
Det illustreres af affaldsstatistikken for 2011, som er første statistik baseret på
affaldsdatamodellen. Det fremgår her, at der på landsplan mangler 3 mio. ton i forhold til
ISAG statistikken fra 2009, og at der er stor usikkerhed om kilderne. Det kan bl.a.
illustreres ved, at der kun er registreret 2,6 mio. ton til forbrænding ud af de 3,3 mio. ton,
som forbrændingsanlæggene selv angiver at have brændt. Samme usikkerhed er
forbundet med mængden til deponering og sandsynligvis endnu mere i forhold til
genanvendelse.
Det er nødvendigt, at en evaluering af affaldsdatamodellen inddrager både
kommunernes behov for affaldsdata og kommunernes store viden om affaldsstrømmene.
Det kan også begrundes i, at det er kommunerne (via borgerne og virksomhedernes
affaldsgebyrer), der finansierer driften af modellen via et særligt gebyr på pt. 1.580
kr./1.000 indbyggere svarende til i alt knap 9 mio. kr./år.
Beregning af målet for genanvendelse
I ressourceplanens bilag 5 er vist, hvordan man kan beregne sin
genanvendelsesprocent. Beregningsmetoden svarer ikke til nogle af de fire metoder, der
følger af affaldsdirektivet, hvilket har givet anledning til nogen undren blandt vores
medlemmer.
De faktorer, der indgår i beregningsmetoden i bilag 5, er ikke entydige, men genstand for
fortolkning. Hertil kommer, at Miljøstyrelsen vil bruge oplysninger fra affaldsdatasystemet
til at beregne genanvendelsesprocenterne.
Den valgte metode har en række uhensigtsmæssige konsekvenser.
Det betyder, at kommunerne (og borgerne) ikke får kredit for udvikling af
genanvendelsesordninger for andre fraktioner – som f.eks. tekstiler. Det betyder også, at
det er vægten af indsamlet affald, der tæller – ikke kvaliteten.
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Alt affald, der indsamles til genanvendelse, medregnes – uanset hvor meget der
efterfølgende frasorteres på et forbehandlingsanlæg. F.eks. vil 25 % af det organiske
affald typisk blive frasorteret til forbrænding, før det leveres til biogasanlæg – mindre i
kommuner, hvor borgerne sorterer effektivt – mere i kommuner, hvor borgerne ikke er
gode til at sortere. Med den nuværende model vil de sidste kommuner få en højere
genanvendelsesprocent end de første, selvom der her er større risiko for forurening af
det affald, der leveres til biogas og efterfølgende spredes på landbrugsjorden.
Målet må være, at få samlet det rigtige ind og give det en effektiv forbehandling, så der
rent faktisk genanvendes mest muligt af det affald, som borgerne sorterer fra til
genanvendelse. Derfor mener vi, at en genbrugsprocent i stedet burde beregnes på den
mængde, der leveres til genanvendelse efter forbehandling. Det vil være enkelt at
kortlægge for den store mængde af husholdningsaffald, der sandsynligvis vil skulle
forbehandles på et dansk anlæg.
Vi mener også, at der skal arbejdes på en registrering og dokumentation for, hvor meget
af det affald, der eksporteres til genanvendelse, rent faktisk genanvendes. Vi arbejder
samen med Municipal Waste Europe for, at genanvendelsen på EU-plan skal registreres
på basis af outputtet fra forbehandlingsanlæg frem for de indsamlede mængder.
Endelig skal nævnes, at med den foreslåede genbrugsprocent får kommunerne heller
ikke kredit for det affald, der afleveres til pantordninger eller til de eventuelt kommende
tilbagetagningsordninger, det der indsamles til forberedelse til genbrug eller det affald,
der hjemmekomposteres.
Et andet problem er, at den nye beregningsmetode i sig selv bringer forvirring blandt
kommunerne, fordi den udmeldte genbrugsprocent hverken svarer til den måde, vi plejer
at beregne genbrugsprocenten, eller til nogen af de 4 metoder som kan anvendes til at
måle, om vi lever op til EU's krav om 50 % genanvendelse i 2020. Hvis vi bruger de
traditionelle beregningsmetoder eller en af EU’s metoder, vil ressourcestrategiens høje
ambitionsniveau resultere i, at målet vil være højere end 50 %. Det ville have været
nemmere og mere ærligt.
Beregning af genbrugsprocenten
De konkrete fraktioner af husholdningsaffaldet skal måles op i mod alt dagrenovation,
forbrændingsegnet affald og storskrald fra husholdninger – og det skal baseres på
affaldsdatamodellens tal. Det giver i sig selv problemer, bl.a. fordi der i indberetningen til
affaldsdatamodellen typisk ikke skelnes mellem dagrenovation og storskrald fra
husholdninger hhv. erhverv, og fordi storskrald i sig selv er et upræcist begreb. Nogle
kommuner kan få svært ved at opnå 50 % genanvendelse alene, fordi de indsamler
meget dagrenovation og storskrald fra virksomheder.
Kommunerne skal ifølge ressourcestrategien evalueres i 2016 ud fra
affaldsdatamodellen. Vi er enige i, at en evaluering bør ske på samme grundlag for alle
kommuner, men hvis den skal baseres på affaldsdatamodellen, skal der meget mere styr
på indberetningerne. Alternativt skal kommunerne kunne beregne genbrugsprocenten på
deres egne og mere korrekte kortlægningsdata – evt. som en overgangsmodel. Vi vil
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meget gerne bidrage til en fælles afklaring af, hvordan genbrugsprocenterne kan
beregnes mest korrekt.
Kvalitet i genanvendelsen
Dansk Affaldsforening har det som høj prioritet at arbejde for kvalitet i genanvendelsen.
For os dækker kvalitet i genanvendelsen dels over, at vi ikke recirkulerer farlige
indholdsstoffer, dels at der reelt sker en genanvendelse, som fortrænger jomfruelige
materialer.
Deraf følger, at vi fortsat skal kortlægge, hvilket affald der giver problemer i
genanvendelsescyklussen, og hvilket affald det giver mest værdi og mening at
genanvende, fordi de reelt erstatter jomfruelige ressourcer. En løbende udfordring er de
sammensatte produkter, og hvad vi kan få borgeren til at udsortere.
Hele værdikæden fra indsamling, forbehandling/sortering, slutbehandlingen og afsætning
til ny produktion skal være på plads. Afsætningsmuligheder er helt afgørende. Det
kræver en dialog på tværs af afsætningskæden, så det, vi indsamler, også kan afsættes.
Og dialogen skal gå begge veje, for kommunerne har brug for mere viden om, hvad der
sker på sorteringsanlægget og i de næste afsætningsled. Hvor meget af borgerens affald
indgår i produktion af nye produkter?
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Bygge- og anlægsaffald
Bygge- og anlægsaffaldet udgør langt den største affaldsmængde herhjemme, til
gengæld genanvendes hele 87 % helt ukritisk. Bygge- og anlægsaffald kan imidlertid
indeholde mange forskellige problematiske stoffer og materialer, som f.eks. PCB, bly,
chrom, kviksølv, cadmium, klorparafiner og asbest, der kan blive spredt i miljøet med
nedknust bygge- og anlægsaffald, hvis ikke de problematiske stoffer og materialer
identificeres og frasorteres, inden affaldet materialenyttiggøres som erstatning for grus
og sten.
Der er behov for en indsats for at bedre kvaliteten af det bygge- og anlægsaffald, der
materialenyttiggøres, så dette affald fremadrettet kan nyttiggøres med en høj grad af
sikkerhed for, at der ikke sker en uacceptabel spredning af farlige stoffer eller materialer i
miljøet. Konsekvensen kan i en periode blive, at andelen af bygge- og anlægsaffald til
deponering vil stige væsentligt.
Dansk Affaldsforening bakker op om samtlige af ressourceplanens initiativer om at øge
kvaliteten i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffaldet, men er bekymrede for, at
Miljøstyrelsen alene fokuserer på PCB-problemstillingen.
Dansk Affaldsforening har et ønske om, at der også sættes fokus på andre
miljøfremmede stoffer, som vi har set det i vores nabolande Sverige, Norge, Holland
osv., og inddrage de erfaringer de har haft gjort sig med lignende problemstillinger.
Det har i mange år været et anerkendt problem, at bygge- og anlægsaffaldet har
indeholdt miljøfremmede stoffer, derfor var det allerede et prioriteret indsatsområde i
regeringens sidste Affaldsstrategi `10, som først nu er begyndt at blive udmøntet i
konkrete regler – hvad er der reelt sket i de sidste 6 år?
Dansk Affaldsforening opfordrer derfor Miljøstyrelsen til at speede processen op. Vi kan
konstatere, at en række af de initiativer, der peges på, allerede er vedtaget i april 2011 i
regeringens PCB- handlingsplan, og vi savner i den grad nogle klare udmeldinger.
Dansk Affaldsforening og vores medlemmer finder det derfor yderst vigtigt, at
Miljøstyrelsen snarest får udstukket nogle klare retningslinjer til kommuner og
affaldsselskaber om, hvordan de skal forholde sig til de miljøfremmmede stoffer, der
måtte være i bygge- og anlægsaffaldet. Vores medlemmer modtager en meget stor del af
bygge- og anlægsaffaldet på landets genbrugspladser. og det håndteres videre gennem
systemer til videre oparbejdning og genanvendelse.
Baseret på vores medlemmers erfaringer, så har vi en liste med udfordringer, som vi
mener, at miljøministeren bør løse hurtigst muligt i samarbejde med branchen:
Affaldsbekendtgørelsens bør ændres så der ikke alene fokuseres på PCB, men
også inddrager andre miljøfremmede stoffer.
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Alle termoruder bør underkastes krav om udsortering og behandling som farligt
affald, medmindre det kan dokumenteres, at de ikke indeholder PCB eller andre
erstatningsstoffer.
Hurtigst muligt indføre krav om selektiv nedrivning – herunder krav om en
certificeringsordning for virksomheder der vil operere på markedet som
nedrivningsfirma.
Indføre krav til hvem der kan gennemføre screening og kortlægning af boliger – bør
alene udføres af personer, som har gennemgået en lovpligtig uddannelse.
Styr på affaldsstrømmen ved at anmeldekravet ændres, så man kan følge affaldet,
fra det anmeldes, til det bliver leveret.
Sikre at der ikke kan udstedes en nedrivningstilladelse uden der samtidig følger en
anmeldelse af affaldet – dvs. bedre samarbejde mellem forvaltningerne i
kommunerne.
Udarbejdelse af konkrete modeller for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
Der bør overvejes en eller flere af flg. modeller:
Krav om dokumentation evt. indførelse af stikprøvekontrol eller krav om
analyser fra B&A affald før det genanvendes
Krav til anvendelsen – overvejelser om dette bør kunne anvendes frit i
landskabet eller om der skal stilles krav til lokalisering, anvendelse og
størrelser eller begrænsninger i en ny genanvendelsesbekendtgørelse
Krav om risikovurdering af større projekter
At der skabes sammenhæng mellem reglerne for genanvendelse (herunder
deponering) af materialer som f.eks. jord, slagger, B&A og sørg for, at der
er et ensartet grundlag for, hvordan risikoen ift. omgivelserne er beregnet.
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Shredderaffald
Hovedparten af shredderaffaldet bliver i dag deponeret. Affaldet indeholder en del
ressourcer, der kan udnyttes (genanvendes eller energiudnyttes) mere hensigtsmæssigt.
I ressourceplanen er der en forventning om i 2018 at indføre følgende behandlingskrav:
Max. 30 % shredderaffald deponeres ubehandlet og
70 % nyttiggøres (min. 10 % genanvendelse).
Indførelse af behandlingskrav skal understøtte opfyldelse af kravet om
genanvendelseseffektivitet for udtjente køretøjer i EU-direktivet, som fra 2015 er 85 %
genanvendelse og 95 % nyttiggørelse.
De seneste opgørelser over genbrugs-, genanvendelses- og nyttiggørelsesprocenterne
for udtjente køretøjer (bilskrot) viser, at både Danmarks genbrugs- og
genanvendelsesandel samt genbrugs- og nyttiggørelsesandel ligger på henholdsvis 89,9
og 89,7 % for 2011. Det er således nødvendigt med en målrettet indsats, før Danmark
kan nå kravet om 95 % genbrug og nyttiggørelse af totalvægten af de udtjente køretøjer.
Dansk Affaldsforening er naturligvis glade for, at ressourceplanen har fokus på øget
genanvendelse og ressourceudnyttelse af shredderaffald. Derfor mener vi også, at
Miljøstyrelsen hurtigst muligt skal stille behandlingskrav til shredderaffaldet - alt andet vil
være uambitiøst, og i strid med hensigten i ovenstående EU-direktiv og
bilskrotbekendtgørelsen.
Dansk Affaldsforening finder det derfor bekymrende, at Miljøstyrelsen endnu engang
udskyder behandlingskravet til 2018.
Problemstillingen med shredderaffaldet har været en anerkendt problemstilling i mange
år, og allerede et prioriteret indsatsområde i sidste Affaldsstrategi ’10, hvor målsætningen
var, at der allerede i 2012 skulle stilles behandlingskrav til shredderaffald og dermed
fremme en teknologiudvikling, der vil give øget genanvendelse og energiudnyttelse af
affaldet og samtidig betyde en reduktion af affaldsmængderne til deponering. Dansk
Affaldsforening kan konstatere, at dette desværre ikke er sket.
Teknologien er til stede i udlandet og ved at stille øgede krav om udsortering af
genanvendelse, så vil der blive skabt flere arbejdspladser, som vi noterer os i
Miljøstyrelsens netop offentliggjorte Miljøprojekt 1481, hvor øgede krav til
shredderaffaldet er den ubetingede topscorer mht. at skabe nye arbejdspladser – så
hvad venter vi på?
Resultaterne i Miljøprojekt 1440 - Lavteknologisk genanvendelse af ressourcer i
deponeret shredderaffald via størrelsesfraktionering og den netop upublicerede rapport
om Livscyklusvurdering af behandling af deponeret shredderaffald viser, at der er
miljømæssige fordele og mulighed for at hente de kritiske metaller tilbage i kredsløbet
ved at grave det tidligere deponerede shredderaffald ud og genanvende og energiudnytte
det.
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Dansk Affald forening er derfor skuffede over, at Miljøstyrelsen ikke tænker denne
løsning ind i ressourceplanen.
Miljøstyrelsen vurderer i ressourceplanen, at udviklingen frem mod 2024 vil betyde, at
allerede deponeret shredderaffald vil graves op og behandles.
Dansk Affaldsforening vil gerne præcisere, at seneste ændring af Affalds- og
råstofsafgiftsloven i 2013 ikke løser ikke problemet og giver det rette incitament til at
fraføre tidligere deponeret shredderaffald til genanvendelse og forbrænding – dvs. at det
bliver svært at se en positiv business case i udgravning af shredderaffald, med mindre
miljø- og skatteministeren koordinerer regeringens fælles mål og visioner – ellers bliver
det alene varm luft.
Dansk Affaldsforening ønsker i den forbindelse at tilkendegive stor interesse i at deltage i
aktiviteter og samarbejder, der kan fremme ressourceplanens målsætning for udgravning
af tidligere deponeret shredderaffald.
Vi vil derfor gerne indbyde til dialog om, hvordan vi i samarbejde sikrer, at vi får hentet
ressourcerne ud af affaldet, da det er noget, der ligger os meget på sinde.
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Øget nyttiggørelse af forbrændingsslagger
Nyttiggørelse af forbrændingsegnet affald til energiformål fører til omkring 600.000 tons
forbrændingsslagger, der i dag genanvendes i en række anlægstekniske projekter.
Dansk Affaldsforening opfordrer regeringen til at udbygge grundlaget for øget kvalitet i
genanvendelse af ressourcerne i forbrændingsslagger.
Det kan ske ved dels at understøtte incitamenterne til at øge udsorteringen af bl.a.
metaller fra forbrændingsslaggerne, dels iværksætte nye undersøgelser for oparbejdning
af andre potentielle og værdifulde ressourcer i forbrændingsslaggerne.
Desuden bør der fortsat sikres grundlag for, at forbrændingsslagger kan substituere
andre jomfruelige materialer såsom bl.a. vejgrus i en lang række anlægsprojekter.
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Farligt affald
Dansk Affaldsforening bifalder ressourceplanens fokus på at få de farlige stoffer ud af
materialestrømmen til genanvendelse. Herunder anbefaler vi, at Miljøstyrelsen løbende
har fokus på nye stoffer og anvendelse af kemikalier, som potentielt kan forurene
affaldsstrømmen.
Men der mangler stadig en samlet strategi for håndtering og regulering af farligt affald,
sådan som det allerede blev varslet i Affaldsstrategi 2005-2008. Særligt har vi har brug
for at afklare de kommunale modtagestationers rolle og ansvar som sikkerhedsnet for det
farlige affald, og hvad modtagestationerne lovligt må håndtere.
Der er også brug for fokus på det farlige affald fra små virksomheder, hvor der er en
særlig risiko for ureglementeret bortskaffelse, fordi det ofte er forholdsmæssigt dyrt at
være tilmeldt en indsamlingsordning for små mængder, og det er svært for kommunerne
at føre tilsyn med så mange virksomheder.
Farligt affald skal også genanvendes, når det er miljømæssigt fornuftigt, men de fleste
genanvendelsesmuligheder for farligt affald er så specialiserede, at de kun findes i
udlandet. Der er brug for at reducere de administrative barrierer for eksport af farligt
affald, hvilket bl.a. kunne ske ved at tillade flere fraktioner på samme notifikation til
samme modtager.
Planen indeholder en fremskrivning af affaldsmængder og en kapacitetsplan for
bortskaffelse af farligt affald, men kvaliteten af data om farligt affald er dårlig. Vi deltager
lige nu i et projekt under Inno-MT, som er udfordret af de dårlige affaldsdata. Projektet
skal give en oversigt over strømmene af farligt (eller forventet farligt) affald i Danmark og
behandlingsmetoder m.h.p. at give anbefalinger vedrørende udvikling af nye
behandlingsmetoder og teknologier.
Dansk Affaldsforening anbefaler, at Miljøstyrelsen følger op på dette projekt med fokus
på bl.a. følgende problemstillinger:
Hvordan skal farligt affaldsfraktionerne defineres?
Kortlægning af affaldsstrømme. Hvor bliver det farlige affald af, og bortskaffes det
korrekt?
Stiger eller falder mængderne af farligt affald? Færre farlige produkter giver et fald
i mængderne, mens en øget udsortering giver stigende mængder. De nye
klassificeringsregler kan også medføre en stigning i de farlige affaldsmængder.
Hvor kan der ske en øget genanvendelse af farligt affald?
Dansk Affaldsforening vil meget gerne bidrage til dette arbejde.
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Genanvendeligt erhvervsaffald
Siden 2010 har håndteringen af det genanvendelige erhvervsaffald ikke været
kommunernes ansvar. Virksomhederne har frit kunne vælge hvilke transportører,
indsamlere eller modtageanlæg de ville bruge, så længe aktøren kan findes i
affaldsregisteret.
Som en del af den politiske aftale om affaldssektorens organisering, skal ordninger
evalueres. Det skulle være sket i 2013, men Miljøstyrelsen har skudt det til 2014. Vi ser
frem til, at evalueringen går i gang, og forventer at blive involveret i arbejdet.
Allerede nu kan vi dog registrere nogle uhensigtsmæssigheder, ved den relative rigide
opdeling af systemerne for genanvendeligt husholdnings- og erhvervsaffald.
Brug af kommunale ordninger
For en række mindre virksomheder og/eller virksomheder, der er placeret i blandet boligog erhvervsbyggeri eller ligger i landområder, kan det af forskellige grunde være svært at
få håndteret sit genanvendelige affald korrekt.
Nogle af vores medlemmer har oplevet, at de er blevet kontaktet af virksomheder, som
har spurgt, om de måtte bruge de ordninger, som der i forvejen tilbydes borgerne, og
hvor containerne alligevel står lige uden for deres dør.
Der er god grund til at undersøge, om der er hold i disse problemstillinger, når ”frit valgsordningen” skal evalueres i 2014.
Større mængder giver bedre løsninger
Jo mere affald af den samme type vi kan samle, des bedre er muligheden for, at der kan
etableres effektive og økonomisk bæredygtige sorterings- og behandlingsanlæg, der kan
sikre en høj og god genanvendelse. I den sammenhæng er det et problem, at vi i
Danmark har to adskilte systemer for genanvendeligt affald – et fra husholdninger og et
for erhverv. Dette gælder særligt de fraktioner, som fx plastaffald og organisk affald, hvor
der skal et stort opland til for at indsamle tilstrækkelige mængder.
Det vil helt åbenlyst være en fordel, hvis vi kunne være sikre på, at genanvendeligt affald
fra både husholdning og erhverv kunne tilføres de samme anlæg. Det ville øge
genanvendelsen og kvaliteten, og det ville styrke incitamentet til at investere i sorteringsog behandlingsanlæg.
Det bør drøftes nærmere, hvordan vi kan indrette lovgivningen, så den giver de bedste
rammer for at øge genanvendelsen og kvaliteten.
Servicevirksomheder
Der lægges også op til, at genanvendelsen fra servicesektoren skal øges. Det synes dog
uklart, hvilke konkrete virkemidler der skal til for, at det kan lykkedes. Der ligger store
potentielle mængder til genanvendelse i denne sektor, hvorfor indsatsen for at få fat i det
bør være fokuseret og konkret. Dansk Affaldsforening mener, at man i den forbindelse
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oplagt kunne se på kommunernes og selskabernes muligheder for at informere og
vejlede virksomhederne.

NOTAT
Dato: 6. september 2013
J.nr.: nir-4.5.1.-1

Bilag 1: Borgerundersøgelse.
Afrapportering af projekt "Kend din borger/kunde!"
Dansk Affaldsforening iværksatte i starten af 2013 en undersøgelse, der skulle bruges til
at skabe indsigt i borgernes adfærd, behov og værdier. Vi ville også gerne have viden
om, hvad der kan motivere borgerne til at optimere deres adfærd, når det handler om at
sortere affald. Der blev givet 195.000 kroner til at gennemføre undersøgelsen.
Borgerne er en central aktør, hvis vi ønsker at genanvende mere affald, gøre affald til en
ressource og sikre at det bliver i materialestrømmen. Men det er ikke lige meget, hvordan
vi kommunikerer med borgerne, hvordan vi går i dialog med borgerne og hvordan vi får
borgerne inddraget.
Vi har ganske enkelt brug for at vide mere om vores borgere, hvis vi skal lave holdbare
løsninger, som alle borgere er motiveret til at benytte.
Politisk kan vi bruge undersøgelsen til at sætte den politiske dagsorden, når det handler
om, hvordan vi kan inddrage borgerne i affaldshåndteringen. Tanken er da også at bruge
resultaterne i forbindelse med regeringens ressourcestrategi.
I forhold til medlemmerne kan resultaterne bruges til at udvikle deres borger- og
medarbejderstrategier samt udviklingen af praktiske redskaber, der kan styrke borgernes
affaldssortering.
Desuden opnås en fælles forståelse og et fælles sprog om borgernes adfærd, behov og
værdier, der er baseret på reel viden.
Så vidt vides, er dette den første undersøgelse af sin slags.

Undersøgelsens metode
Den fulde rapport er på 138 sider, og kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Den vil
endvidere blive offentliggjort og tilgængelig på vores hjemmeside i uge 38.
Undersøgelsens resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der er besvaret
af mere end 1650 18-65-årige. Det betyder, at der er statistisk sikre tal for centrale
temaer som kendskab, image, adfærd, motiver og barrierer for affaldshåndtering.
Resultaterne her i notatet er opgjort på landsplan.
Undersøgelsen ser dog også på, om der er forskelle mellem borgerne i landets 5
regioner. Tilsvarende ses på eventuelle forskelle i alder, køn, familiesituation og
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boligtype. Variationerne fremgår af rapporten.
Et afgørende element i undersøgelsen er, at den identificerer de værdier, der er vigtige
for borgerne. Værdier giver indsigt i de faktorer, der styrer borgernes adfærd, frem for
blot at beskrive adfærden. Vores værdisæt ændrer sig langsomt (typisk holder det mere
end 10 år), mens vores adfærd kan ændre sig hurtigt.
Løsninger, der tager udgangspunkt i folks værdier, vil have en større chance for at blive
en succes.
Undersøgelsens hovedkonklusioner
Danskerne er idealister. De er meget åbne for at sortere mere/bedre – mange mener
endda, at der sorteres og genbruges for lidt. Der er altså et stort potentiale for at styrke
kildesorteringen.
Danskernes behov er forskellige. Der er derfor behov for forskellige løsninger til
forskellige borgere, hvis vi vil have danskerne til at sortere bedre.
Værdimæssigt kan danskerne deles op i 4 affaldsprofiler, der er væsensforskellige i
forhold til affaldssortering og genbrug: Idealisterne (30%), de bekvemme/convenience
(23%), pragmatikerne (36%) og de ligeglade (12%).
Bekvemmelighed er vigtigt for alle og trumfer næsten alt – det skal være nemt, nemt,
nemt!
Affaldets rejse gennem værdikæden er en blackbox og effekten er ukendt. Den
manglende viden er en stor barriere for at påvirke adfærd.
Der er meget begrænset vilje til merbetaling. Det opfattes som ulogisk og moralsk
forkert at betale mere for at sortere mere.
De renovationsansvarlige fremstår som dygtige til at levere på den oplevede
kernekompetence – indsamling og drift af genbrugspladser.
De renovationsansvarlige mangler synlighed i forhold til kommunikation af vigtige
budskaber og alternative muligheder.
Der er behov for, at ramme borgerne mens de er i ”affaldsmode” med en mere
meningsfuld, individualiseret og brugerorienteret kommunikation.
Sund fornuft (common sense) virker ikke. Der er en række gråzoner for sortering, hvor
borgerne ikke ved, hvad korrekt adfærd er.
Der er meget forskellige regler og kommunikation om sortering i Danmark. Det kan
påvirke effekten i negativ retning.
Med borgernes øjne er en umiddelbar konklusion, at den bedste affaldsløsning er): 1)
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meget bekvem, 2) påvirker ikke økonomien (negativt), 3) beviser, at man gør en forskel,
når man sorterer, 4) giver en god fornemmelse omkring egen indsats og 5) giver
anerkendelse for den indsats, borgeren gør.

Danskernes affaldsprofiler
Affaldsprofilerne er fremkommet gennem den værdibaserede segmentering. De
beskrives enkelt og visuelt for at skabe en bedre forståelse for vores målgruppe, hvilket
blandt andet sker ved at sætte et menneskeligt ansigt og karakter på borgerne.
Det gør det lettere at sætte sig i borgernes sted, og udvikle de løsninger og den
kommunikation, der matcher deres behov og ønsker. Affaldsprofilerne skaber et fælles
billede og sprog omkring borgerne til det fremadrettede arbejde omkring oplevelser,
information og udvikling af affaldsløsninger.
Undersøgelsen har identificeret fire affaldsprofiler med syv centrale dimensioner
(prioriteret): idealisme, bekvemmelighed, prisfokus, viden behov, æstetik, øvrige
motivatorer og tilfredshed.
Idealisterne (30 %). Deres motto kunne være ”Genbrug er gud”, for deres primære motiv
er at gøre en forskel. De vil gerne genbrug/genanvende mere, men oplever, at de
mangler muligheder. De skal derfor oplyses om, hvordan de kan gøre mere.
Der er flest kvinder i denne gruppe og flest over 50 år. Over 60% har ejerbolig og flere
har længere uddannelser og højere indkomst (men ikke signifikant).
De bekvemmelige (23 %). Deres motto kunne være ”Det skal være nemt, nemt, nemt!”.
Det vigtigste motiv for at sortere er, at det er nemt. Men det er også vigtigt, at de gør en
forskel, når de sorterer. For dem er det typisk vanskeligt og barrierefyldt at sortere
korrekt. Deres hverdag med affald skal gøres lettere.
Der er flest kvinder i denne gruppe (60 %) og et flertal under 40 år. Der bor flere i
hovedstaden og Nordjylland. 50 % bor i lejebolig.
Pragmatikerne (36 %). Her ville mottoet være ”jeg gør det jeg skal”. De sorterer, fordi de
har pligt til det og ændrer adfærd, hvis det kræves af dem. Barrieren for dem er derfor
manglende krav. De gør hverken mere eller mindre, end de bedes om. Så de skal blot
have besked om, hvad de skal gøre – så går de i gang.
Der er lidt flere mænd end kvinder i denne gruppe, og der er signifikant flere over 60 år.
75 % bor i ejerbolig.
De ligeglade (12 %). ”Livet er for kort til affald!”, kunne være deres motto. Deres motiv er
tilgængelighed – det skal være synligt og let tilgængeligt at sortere. Den største barriere
er manglende vilje, og samtidigt er meget andet meget vigtigere for dem. De skal vide, at
de ikke skal tænke på det, og tilbydes løsninger, der er lette og intuitive.
Der er flest mænd i denne gruppe (over 60 %), flest under 40 år, og de bor i lejebolig.
Der bor flest i region Sjælland og Nordjylland.

3

NOTAT
De renovationsansvarliges kendskab og image
Undersøgelsen spørger til borgernes kendskab til de ”renovationsansvarlige”, der kan
omfatte kommuner, fælleskommunale selskaber og forsyningsselskaber.
Borgerne oplever, at de renovationsansvarlige er dygtige til at levere på
kernekompetencerne – genbrugspladser og affaldsafhentning. Men der er manglende
kendskab til, hvem de renovationsansvarlige er, hvilke løsninger og muligheder de
tilbyder, og hvilke resultater de skaber.
56 % procent af borgerne ved ikke, hvem der er deres renovationsansvarlige (hvem der
henter deres affald).
Der er generelt tilfredshed med affaldsordninger, og ikke overraskende er den højest
blandt idealisterne. Der ses en sammenhæng mellem at bruge en ordning og
tilfredsheden med ordningen.
60 % af danskerne er enige eller meget enige i, at det er nemt at komme af med sit
affald.
På en række områder indikerer borgerne manglende viden om, hvor dygtige de
renovationsansvarlige er til at passe på miljøet, give gode muligheder, informere og sikre
genbrug. Der er en oplevelse af, at der ikke kommunikeres godt nok om effekt og værdi
ved at genanvende affaldet.
Sortering i og uden for hjemmet
Der findes ingen standardløsninger til sortering indendørs, udover en spand under
køkkenvasken. Borgerne laver egne løsninger, og de mest ihærdige sorterer i helt op til
7-8 fraktioner indendørs!
Pap (71 %), papir/aviser (87 %), glas/flasker (83 %) og batterier (85 %) angiver borgerne,
at de sorterer inden for hjemmets fire vægge. Plast (35 %) opleves som vanskeligt at
sortere, der hvor borgerne ikke kan gennemskue de mange plasttyper.
Billedet for sortering uden for hjemme er det samme som i hjemmet.
Sortering væk fra hjemmet sker typisk med fraktionerne pap (45 %), glas (47 %),
batterier (53 %), elektronik (67 %) og storskrald (54 %).
7 % angiver at komme på genbrugspladsen 1 gang om ugen, 23 % flere gange om
måneden, 31 % en gang om måneden, 20 % en gang i kvartalet og 6 % en gang hvert
halve år.
Borgerne blev spurgt om deres villighed til at sortere, hvis de ”kunne få det, som de ville
have det”. Der er en markant villighed til at sortere mere, end man gør i dag, jf. følgende
tal.
Bioaffald (64 % mod ca. 30 % i dag)
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Plast (75 % mod ca. 35 % i dag)
Dåser (81 % mod 34-57 % i dag)
Elektronik (79 % mod 70 % i dag)
Storskrald (70 % mod 60 % i dag)
Pap, papir, glas og batterier ligger på samme høje niveau som i dag.
Viden og kommunikation
Manglende viden hos borgerne betyder, at affaldets rejse gennem værdikæden opleves
som en black box, og effekten er ukendt. Selv blandt idealisterne er der ofte begrænset
viden om, hvad der sker, efter de selv har sorteret affaldet.
Mange borgere har et behov for at vide, at det har en effekt, og at sortering dermed giver
mening. Næsten alle har en negativ historie om, at affaldet blandes sammen.
Hvad enten vi kan lide det eller ej, så er der mange borgere, der ikke føler sig
velinformeret om, hvad der sker med affaldet, og hvilken effekt det har, at de sorterer.
På nogle områder er det svært for borgerne at gennemskue, hvad der er korrekt adfærd.
Hvorfor skal el-pærer ikke i glascontainere? Pizzabakker skal da i papspanden!
Hjemmekompostering er da bedst! Hvorfor må reklamer ikke blandes sammen med
papiret?
Når dette kobles med, at kommunerne har forskellige ordninger og sorteringskrav, kan
det skabe usikkerhed hos borgerne, om det nytter noget, og hvad der egentlig er det
rigtige at gøre. Det er naturligvis demotiverende.
I praksis er det vanskeligt at fange danskernes opmærksomhed omkring
affaldsbudskaber. Skal det lykkes, skal borgeren være i ”affaldsmode”, være
individualiseret, være meningsfuld og relevant samt ”forstyrre” borgeren. Med
”affaldsmode” menes de tidspunkter, hvor borgeren er mest modtagelig – fx på
genbrugspladsen, ved skraldespanden eller i køkkenet.
Selvom det kan påvises, at effekten er begrænset, er borgernes foretrukne
informationskanal alligevel foldere/brochurer i postkassen.
Herunder er et eksempel på ”forstyrrende” kommunikation omkring klare sække.
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Betalingsvillighed
Der er begrænset viden om, hvad man betaler i dag men en klar holdning om, at man
ikke vil betale mere.
Mange oplever, at de gør en indsats for ”andre/samfundets skyld”. Derfor er der mangel
på logik og moral i, at man skal betale mere, når man sorterer mere. Kun en minoritet
kan se logikken i, at det reelt (kan) blive dyrere at sortere mere (fx skal der hentes flere
spande).
72 % angiver, at de er enige eller helt enige i, at det ikke må koste mere, hvis de skal
sortere mere. De renovationsansvarlige står altså overfor lidt af en
kommunikationsopgave, hvis gebyrerne skal stige i forbindelse med, at borgerne bedes
sortere mere.
Så selv om mange er (meget) villige til at sortere mere, så falder lysten tilsvarende til at
have flere spande, hvis gebyret bliver højere.
Danskerne vil generelt gerne have flere spande inden og uden for deres hjem – typisk 25 (29 % siger 3 spande).
Forskelligheden i danske hjem med hensyn til form, størrelse og æstetik gør det dog til
en vanskelig opgave. Løsningerne skal sandsynligvis være meget individualiseret, hvis
det skal være en succes.
Perspektivering
Set i forhold til de fire affaldsprofiler, kan vores indsats sammenkoges til følgende:
Idealisterne skal have mere viden og ambitiøse løsninger – de er vores
superambassadører.
De bekvemme er motiveret, men skal have enkle og let tilgængelige løsninger.
Pragmatikerne følger med, så de skal blot vide, hvad de skal gøre.
De ligeglade skal vi kun bruge ressourcer på, hvis nytteværdien er tydelig.
Uanset hvem vi taler om, er der fire grundlæggende motivationer, som vi skal forsøge at
honorere hos borgerne.
BE better – det moralske landkort. Vi skal give borgerne god samvittighed og vise, at
det gør en forskel, når de sorterer. Vi skal fortælle historier.
DO better – resultater! Vi skal gøre det nemt og økonomisk attraktivt at sortere. Vi skal
kommunikere med folk, når de er i ”affaldsmode”. Giv dem praktiske løsninger, der
fungerer.
FEEL better – følelserne. Vi skal tilbyde æstetiske løsninger og gøre det til en (hyggelig)
oplevelse at komme på genbrugspladsen. Vores kommunikation skal være
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underholdende og opmærksomhedsskabende.
LOOK better – den sociale status. Vi skal hjælpe borgerne med at vise omverden, at
de gør en forskel og med at være rollemodel (overfor deres børn). De vil gerne fremstå
positive overfor andre mennesker.

7

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Simon Stig-Gylling
28-01-2014 10:21:11
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Britt Rasmussen; Niels Nielsen
Høringssvar på Ressourceplanen, MST-770-00019
Høringssva-315362_(1).pdf

Dansk Byggeri fremsender hermed sit høringssvar på ressourceplanen MST-770-00019.
Venlig hilsen
Simon Stig-Gylling
Miljøkonsulent
Erhvervs- og brancheservice
Tlf. direkte: 72 16 02 67 · Mobil: 31 60 99 08

Vi samler byggeri, anlæg og industri
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskbyggeri.dk · Abonner på nyheder
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MST-770-00019 Dansk Byggeris høringssvar til udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering
Miljøstyrelsen har den 26. november 2013 sendt et udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 i høring.
Dansk Byggeri hilser både Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden affald – Genanvend mere, forbrænd mindre” og Ressourceplanen for affaldshåndtering 2013-2018 velkommen. Vi kan tilslutte os strategien om at sætte øget fokus på kvalitet i genanvendelsen
af bygge- og anlægsaffald – både når det handler om udsortering af farligste stoffer, og når
det gælder bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Det er også vores overordnede vurdering, at planen danner et godt grundlag for implementering af strategien med hensyn til at
øge genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald (b&a-affald).
Overordnede kommentarer
Ressourceplanens sigtelinjer rækker frem til 2018. Dansk Byggeri mener imidlertid, at der er
behov for en national vision for b&a-affald, som rækker betydelig længere ud i fremtiden.
Det vil være en naturlig forlængelse af dels den nationale ressourcestrategi og dels EU's
strategi ”Europa 2020”. Dansk Byggeri bidrager gerne med input til en national version.
Ressourceplanen fokuserer naturligt nok på løsning af aktuelle og akutte problemer omkring
b&a-affald i dag, hvor vi nedriver, ombygger og renoverer bygninger fra sidste århundrede,
som i vid udstrækning er forurenet. En problemstilling, som vi på forsvarlig vis skal tage
hånd om i nutidens regulering og håndtering af b&a-affaldet.
Som tillæg til den udsendte ressourceplan, fulgte en miljørapport udarbejdet af COWI.
Dansk Byggeri bemærker, at man i 3.1.5, afsnit 1 i miljørapporten gengiver en genanvendelsesprocent på 87 % på b&a-affald. Det harmonerer ikke med de diskussioner vi løbende
har haft med styrelsen omkring genanvendelsesprocenten. Der er væsentlige affaldsstrømme som ikke registreres. Blandt andet disponeres væsentlige mængder til deponeringslignende anvendelse, som havner ukontrollerede steder og som således ikke bliver registreret
under denne genanvendelsesprocent. Vi opfordrer derfor til, at ressourcestrategien medvirker til at forbedre affaldsstatistikken, så vi får et reelt grundlag at diskutere genanvendelsesprocenter ud fra. Dansk Byggeri deltager gerne i drøftelser af løsninger. Vi henviser der ud
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over til arbejdsrapporten fra DAKOFAs-ressourcecamp, hvor Miljøstyrelsen også selv bidrog, og som senere er viderebragt til ministeren.
Dansk Byggeri finder, at styrelsen har valgt at lægge unødig stor vægt på at understøtte
genanvendelsen af udtjente vindmøllevinger og fjernvarmerør, som er en ikke-betydelig delfraktion af b&a-affaldet. Styrelsens fokus bør dog i første omgang være på de store tunge
mængder, der er af større betydning for ressourceudnyttelsen, frem for små delfraktioner.
Genanvendelsen af b&a-affald forudsætter et konkret marked, som er betinget af ressourcebehovet (herunder råstofbehovet). Dansk Byggeri finder, at det derfor er nødvendigt, at den
danske ressourcepolitik for b&a-affald ikke blot fokuserer på produktion og håndteringen af
b&a-affald, hvad enten det betragtes som affald eller ressourcer. Ressourceplanen bliver
nød til at forholde sig til, hvordan der skabes afsætningsmuligheder og markeder for de sekundære ressourcer og råstoffer, herunder som substitution for primære/naturlige råstoffer,
som en forudsætning for en højere ressourceudnyttelse af b&a-affaldet.
Dansk Byggeri savner i ressourcestrategien mere klare miljøkrav til kommunerne og de fælles kommunale affaldsselskaber omkring retningslinjer for farvekoder, sorteringskrav og
mærkning på de offentlige genbrugspladser. Det vil gøre det mindre besværligt at sortere
korrekt, for et erhverv som til dagligt arbejder på tværs af kommunegrænserne. Det gør det
også dyrere for affaldsselskaberne og i sidste ende alle borgere, at der ikke er krav om større koordinering.
Specifikke kommentarer
I afsnit 7.1.2 fremhæves behovet for at opdatere reglerne for materialenyttiggørelse af asfalt. Branchen vil gerne kvittere for, at der er behov for en sådan opdatering. Mulighederne
for at genanvende opbrudt og nedknust asfalt, er i den seneste tid blevet forbedret gennem
en teknologisk udvikling på asfaltværkerne. Vejreglerne og forskrifterne for recepter på asfalt kan med fordel opdateres for at udnytte de teknologiske landvindinger bedre. Vi opfordrer derfor styrelsen til at følge op på dette, for at få reglerne helt ajour med den teknologiske udvikling. Dansk Byggeri bidrager gerne med viden og erfaring.
I afsnit 7.1.5 lægges der op til en fastsættelse af en grænseværdi for PCB. Dansk Byggeri
opfordrer til, at der også sættes fokus på andre af de gængse miljøfarlige stoffer, da forudsætningen for at hæve miljøkvaliteten også er at fokusere på disse. Det er dog vigtigt for os
at understrege, at fastsættelsen af grænseværdien bliver lagt på affald der regulereres i
henhold til opfyldelsen af affaldsbekendtgørelsens kap. 13 og ikke på det nedknuste b&aaffald. Det nedknuste b&a-affald er inhomogent og typisk en blanding af mange delfraktioner
af fx beton. At lægge grænseværdi på det nedknuste b&a-affald skaber uhensigtsmæssigheder omkring prøvetagning og frekvens, og skaber i sidste ende falsk tryghed til skade for
genanvendelsen.
I afsnit 7.1.5 lægges der vægt på håndteringen af PCB i bygninger og den dertil kommende
mængde b&a-affald. Fokus på PCB er godt, men andre miljøfarlige stoffer bør ligeledes være i fokus, da de i lige så høj grad er problematiske for arbejdsmiljøet og miljøet. I afsnittet
lægges der ligeledes op til øgede krav til nedrivningsvirksomheders kvalifikationer. Dansk
Byggeri er enig i, at der skal stilles relevante og nødvendige krav til de der udfører arbejder,
der producerer b&a-affald. Kravene bør imidlertid være ens uanset om arbejdet udføres af
virksomheder med speciale i nedrivning eller af andre virksomheder. Dansk Byggeri deltager
gerne i drøftelser af kravene til uddannelse, der naturligvis skal afbalanceres i forhold til de
aktiviteter, der skal omfattes af kravene.
Dansk Byggeri støtter hensigten med kravene til nedrivning af bygninger, så vi får et bedre
og mere samlet overblik over de materialer og stoffer, der indgår i byggeaffaldet. Det er
imidlertid vigtigt, at reglerne bliver så enkle og gennemskuelige som mulig. Endvidere er det
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vigtigt, at reglerne udformes således, at opfyldelsen af kravene kan indpasses mest hensigtsmæssigt i byggeprocessen uden unødigt administrativt bureaukrati. Dansk Byggeri deltager gerne i drøftelser på dette område, herunder om hvordan kravene skal indarbejdes i
offentlige udbud.
For at få løftet kvaliteten i genanvendelsen og genbruget af b&a-affald, har ressourceplanen
naturligt fokus på de miljøfarlige stoffer. Ressourceplanen bør derfor fokusere på, om kravene til anmeldelse og identifikation af miljøfarlige stoffer bliver efterlevet. Grunden til dette er,
at der i dag allerede er krav jf. affaldsbekendtgørelsens kap. 13 om screening, kortlægning
og anmeldelse af affaldet inden nedrivning. Grunden til at lovgivningen blev vedtaget var for
at hæve miljøkvaliteten og få fjernet de miljøfarlige stoffer ved kilden. Dansk Byggeri efterlyser her en større fokus i strategien på, at man sikrer, at nuværende lovgivning bliver efterlevet. Med de tilbagemeldinger der er fra kommunerne i dag, foregår denne anmeldelse stort
set ikke. Der er derfor behov for maksimal loyalitet fra myndighedernes side i deres fokus på
implementering af lovgivningen, som nok er et af de vigtigste tiltag myndighederne kan gøre
for at sikre og øge nyttiggørelsen af b&a-affald. Vi anbefaler at ressourceplanen indeholder
en opfølgning på effekten af kravene i affaldsbekendtgørelsens kap.13 og at styrelsen fokuserer på, at loven bliver efterlevet forud for anden ny lovgivning på området.
I initiativ 7.1.5 nævnes initiativet for at øge genbrug og genanvendelse af beton. Der findes
allerede mange undersøgelser af mulighederne for genanvendelse af nedknust beton, som
tilslag i ny beton. Konklusionen af disse undersøgelser er, at genanvendelse af nedknust
beton til ny beton resulterer i en dårligere betonkvalitet med lavere styrke og stivhed samt
højere porøsitet og dermed dårligere holdbarhed af betonen. For at kompensere for dette
kan det derfor være nødvendigt at øge betonens cementindhold, hvilket betyder, at betonens miljøbelastning øges.
Samtidig kan det konstateres, at nedknust beton er et meget eftertragtet materiale til vejbygning, da det cementbundne materiale kan give mere stabile opbygninger end de naturlige grusmaterialer kan. Dansk Byggeri vil derfor anbefale, at den nuværende praksis anerkendes som værende den optimale metode for genanvendelse af nedknust beton, så længe
de teknologiske muligheder for mere direkte genbrug af beton ikke er til stede. Dansk Byggeri deltager gerne i en dialog om mulighederne for en optimal udnyttelse af den nedknuste
beton.
I forhold til afsnit 7.1.5 om mursten, så vil Dansk Byggeri blot påpege, at der er et problem
med ansvarsfordelingen ved genbrug af gamle mursten. Hvordan sikres det, at murstenene
fx er frostfaste, overholder gældende/krævede styrker og at der tages stilling til CEmærkning. Byggevarer er generelt set omfattet af Byggevareforordningen, men hvad med
byggematerialer der genbruges og som typisk er af ældre dato? Det juridiske aspekt er således vigtigt at få blotlagt, ud over fordele og ulemper ved nye behandlingskrav til mursten.
Afsluttede bemærkninger
Dansk Byggeri vil gerne fremhæve, at ressourceplanen er et skridt i den rigtige retning, og vi
opfordrer Miljøstyrelsen til at tage nogle flere skridt, som skaber rammebetingelserne for et
mere sikkert marked for genbrug af byggematerialer.
Såfremt høringssvaret giver anledning til spørgsmål eller et ønske om uddybning, er Miljøstyrelsen meget velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.
Med venlig hilsen
Simon Stig-Gylling
Dansk Byggeri
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To:
Subject:
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Til rette vedkommende,
Jeg sender hermed Dansk Energis høringssvar på ressourceplan for affaldshåndtering (MST-770-00019).
Jeg vil gerne bede om en kvittering for jeres modtagelse.
Med venlig hilsen,
Christian Dahl Winther
Med venlig hilsen
Christian Dahl Winther
Konsulent, cand.oecon, PhD
+45 35 300 437
Dansk Energi
Rosenørns Alle 9
1970 Frederiksberg C
+45 35 300 400

Elnettet gør os konkurrencedygtige

Miljøstyrelsen

Høringssvar fra Dansk Energi
Ressourceplan for affaldshåndtering, MST-770-00019

Dok. ansvarlig: CDW
Sekretær: ILA
Sagsnr: s2013-205
Doknr: d2014-819-6.0
28. januar 2014

Høringssvar på Ressourceplan for affaldshåndtering
Dansk Energi takker for muligheden for at give høringssvar på udkastet til Ressourceplan for
affaldshåndtering. Dansk Energi støtter en målsætning om, at udnytte ressourcerne, hvor de
skaber størst mulig værdi for samfundet. Det spiller godt sammen med det bredt funderede
energiforlig fra 2012. Ressourceplanen udstikker desuden på flere interessante områder opfølgende analyser, som vi gælder os til at følge herunder modernisering af forbrændingssektoren.
Dansk Energi har indledningsvis en række kommentarer til ressourceplanen.
Det er positivt at ressourceplanen udstikker nogle forholdsvist konkrete spor for at reducere
både affaldsmængder og miljøpåvirkninger. Samtidig er det dog også vigtigt at holde sig for
øje, at de enkelte tiltag sker i samspil med samfundsøkonomiske overvejelser. Øget genanvendelse og genbrug er ressourcekrævende processer i sig selv. Der bør være en klar afvejning mellem de positive miljøeffekter via øget genanvendelse, som ressourceplanen giver
anledning til, og de ekstra samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med øget genanvendelse.
Øget genanvendelse af husholdningernes affald er en nøgleparameter i at få reduceret affaldsmængderne, både fordi denne kilde er en af de største, og fordi genanvendelsen her er
lav. Ressourceplanen synes i høj grad at fokusere på kildesortering ude hos borgerne i husholdningerne som et helt centralt initiativ, mens det er mere uklart i hvor høj grad, andre sorteringsmetoder end kildesortering i husholdningerne spiller ind i ønsket om øget genanvendelse af husholdningsaffaldet.
Kildesortering er en vej til at forbedre genanvendelse, men kan betyde øgede omkostninger
for kommuner og borgere. Det er vigtigt også at tænke alternative teknologiske løsningsmuligheder ind. Der kan være behov for, at ressourceplanen i højere grad ligestiller de forskelligartede teknologier og metoder som kan øge genanvendelsen af husholdningernes og erhvervssektorens affald. Ved at give lige rum for forskellige behandlingsformer sikrer vi, at
affaldshåndteringen foregår på den mest effektive og samfundsøkonomisk bedste måde.
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I den forbindelse kan Renesciences affaldshåndteringssystem nævnes, som giver mulighed
for at udskille en større del af bioaffaldet end ved almindelig kildesortering. Bioaffaldet bruges her til videre bioforgasning, mens de tørre restfraktioner genanvendes. Med Renescience-teknologien pålægger man ikke i samme grad borgerne at kildesortere i hjemmet, og
sparer en fordyrelse af affaldshåndteringen i form af tid og ressourcer.
Dansk Energi vil gerne fremhæve problematikken i, at værdiskabelsen ved øget genanvendelse og omkostningerne ved ressource- og tidsforbrug til genanvendelse ikke nødvendigvis
ligger hos de samme aktører. Står borgernes ekstra arbejde ved opdeling af husholdningsaffaldet i en række faktioner mål? I dette eksempel er det nødvendigt at gøre op, hvad der er
samfundsøkonomisk holdbart i forhold til regeringens forslag om kildesortering, med en fair
vægtning af de enkelte delelementer. I den forbindelse er det generelt fornuftigt at skabe
robuste incitamenter til genanvendelse og sortering, der giver borgere og virksomheder en
økonomisk fordel i forhold til i dag. Det er uklart hvordan de initiativer som ressourceplanen
lægger op til tænkes udmøntet i praksis, og vi afventer den kommende analyse på området.
Dansk Energi ser gerne, at der afsættes flere midler til udvikling af teknologiske behandlingsformer, fordi der her ligger et stort potentiale til at sortere affald effektivt. Igennem øget satsning på teknologisk baseret sortering af affald ser Dansk Energi et stort eksportpotentiale for
at udbrede grønne, teknologiske løsninger til andre lande samt øget beskæftigelse i Danmark. Vi ser frem mod regeringens kommende initiativer til at støtte udvikling, test og demonstration af sådanne teknologier.
I den forbindelse kan det konkret være fornuftigt at udvide omfanget for de påtænkte initiativer til ’udvikling og demonstration af bedre sorterings- og behandlingsanlæg’ til også at omfatte initiativer, som ligger udover den rene kildesortering i husholdningerne.
Omkring de tværgående initiativer er det positivt, at ressourceplanen lægger op til en styrkelse af samspillet mellem grøn omstilling og udnyttelse af erhvervsmæssige muligheder, som
ligger i forlængelse af regeringens prioritering af tilskud til udvikling af nye teknologiske løsninger, der fremmer ressourceeffektivitet og grøn omstilling. Ressourceplanens foreslåede
initiativer i perioden 2013-18 synes at satse meget på at tilpasse virksomhederne adfærd og
at begrænse ressourceforbruget (eksempelvis omstillingslån til ressourceeffektivisering). Det
er også vigtigt at fremme initiativer, der peger i retning af styrket satsning på udvikling af affaldsbehandlingsteknologier som løfte stang for værdiskabelse og eksport. Det er uklart om
den foreslåede grønne omstillingsfond kan spille en rolle i den henseende.
Ressourcestrategien lægger op til, at det i fremtiden er de mest effektive forbrændingsanlæg
der skal stå for en større andel af forbrændingen. Det kan Dansk Energi kun bifalde og er i
vores øjne et vigtigt skridt i den rigtige retning. Behovet for en modernisering af forbrændingssektoren underbygges yderligere af, at det siden december 2010 har været muligt at
transportere erhvervsaffald på tværs af EU landenes grænser og at transportomkostninger
for affald i dag er billigt, som også fremhæves i udkastet til ressourceplanen. Dansk Energi
ser frem mod de forslag til modernisering af forbrændingssektoren, som den tværministerielle arbejdsgruppe kommer frem med senere hen. I den forbindelse er det vigtigt at arbejde
efter en række overordnede principper:
-

Affalds skal behandles på de billigste og mest effektive anlæg
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-

Der skal være lige konkurrencevilkår mellem private og kommunale affaldsforbrændingsanlæg
Lige konkurrence mellem danske og udenlandske forbrændingsanlæg

Med venlig hilsen,
Dansk Energi

Christian Dahl Winther
cdw@danskenergi.dk
+45 3530 0437
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Josefine Thrane Sletten; jlz@danskerhverv.dk ('jlz@danskerhverv.dk')
Dansk Erhvervs bemærkninger til ressourceplan for affaldshåndtering journalnr. MST-770-00019
Dansk Erhvervs bemærkninger til ressourceplan for affaldshåndtering journalnr. MST-770-00019.docx

Kære Miljøstyrelsen
Hermed Dansk Erhvervs bemærkninger til ressourceplanen

Med venlig hilsen
Jakob Lamm Zeuthen
Miljøpolitisk chef
MOBIL: +45 2083 0412
DIREKTE: +45 3374 6114
JLZ@DANSKERHVERV.DK

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17.000 virksomheder og 100
brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service.
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Att.:
Miljøstyrelsen
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Høring af forslag til ressourceplan for affaldshåndtering
Dansk Erhverv har følgende bemærkninger til ressourceplan for affaldshåndtering.
Generelle bemærkninger
Dansk Erhverv har set frem til at modtage ressourceplanen, som kan være med til at få i gang en
vigtig diskussion i forhold til at finde farbare veje til at omstille samfundet i en grøn og bæredygtig retning, der også styrker konkurrenceevnen og skaber flere arbejdspladser.
Dansk Erhverv opfatter ressourceplanen, som et oplæg til en samfundsdiskussion og ikke en færdig handlingsplan. Vi betragter planen som ikke fuldt ud ”modnet” og mener, at den skal modnes
og videreudvikles i dialog med erhvervslivet, så den i praksis omstiller og styrker konkurrenceevnen.
Planen indeholder generelle forslag til aktiviteter, der skal kunne motivere og stimulere til efterspørgsel efter genanvendte materialer og produkter hos virksomheder og forbrugere. Men der
mangler konkrete incitamenter, der kan sætte gang i interesse hos virksomhederne til at inddrage
genanvendte materialer i udvikling og produktion. Endvidere mangler der konkrete incitamenter,
der skal få forbrugerne til at øge deres efterspørgsel efter mere bæredygtige produkter. Uden et
forretningsdrevet fokus og med forståelse for, hvordan man sikrer efterspørgslen både i hele værdikæden og hos forbrugerne, bliver det svært for planen at sikre den ønskede omstilling.
Et vigtigt forretningsmæssigt element, som planen bør fremme, er genanvendelse af materialer af
høj kvalitet. Det fremgår ikke tydeligt af planen, hvordan kommunerne skal sikre denne kvalitet.
En høj materialekvalitet sikrer højere markedspris og bedre ressourceoptimering og bæredygtig
omstilling. Dette kan give bedre indtjening for såvel kommuner som virksomheder.
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Miljøministeren ønsker at vurdere planen i 2016 og vil evt. efterfølgende igangsætte nye initiativer. Dansk Erhverv opfordrer i den forbindelse til, at det i højere grad anerkendes, at flere forretningsmæssige incitamenter er nødvendige for at sikre ressourceplanens succes.
Vi håber på, at kommunernes centrale rolle i ressourceplanen kommer til at blive håndteret mere
fast fra en central myndigheds side, og at planens målsætninger bredes mere ud til at gælde hele
værdikæden, og her uden tvang og nye afgifter, men med positive og motiverende incitamenter.
Dette er nødvendigt hvis planen skal styrke til grøn omstilling, øget konkurrenceevne og nye arbejdspladser.
Dansk Erhverv har valgt at kommentere overordnet på ressourceplanen og de specifikke afsnit, da
vi betragter den som et oplæg til samfundsdiskussion.

Specifikke bemærkninger
Ressourceplanens indsamlingsmål og incitamenter sigter ikke på genanvendelse af produkter og
materialer.
Planens konkrete målsætninger er alene målrettet kommunernes indsamling af affald og ikke et
ønske om at skabe øget genanvendelse hos virksomhederne eller skabe en tilhørende øget efterspørgsel. Planen mangler konkrete forretningsdrevne incitamenter, der motiverer hele værdikæden ud til slutbrugeren. Dansk Erhverv mener, at materialer først er fuldt ud genanvendt, når de
har erstattet et andet materiale i et produkt og når dette er afsat til slutbrugeren. Uden reelle tilstrækkelige forretningsdrevne incitamenter skabes der ikke tilstrækkelig efterspørgsel og positive
ændringer i forbrugeradfærden.
Lovgivningen skal understøtte ressourceplanen i højere grad
Forslaget til ressourceplanen tillader desværre, at kommunerne kan håndtere affaldet metodefrit
uden individuelle målsætninger og uden de krav til kvaliteten af materialerne, som aftagervirksomhederne har brug for. Planens indsats risikerer dermed at blive meget omkostningstung for
kommunerne, som efterfølgende vil sende regningen videre til virksomhederne og borgerne.
Den nye bekendtgørelse om indsamlingsordninger for private virksomheder, som skal sikre, at
virksomheder kan opbygge private indsamlingsordninger, vil næppe have den store effekt, idet
bekendtgørelsen begrænser virksomhedernes mulighed for at igangsætte indsamlingsordninger.
Bekendtgørelsen tillader kun indsamling af affaldsressourcer fra egne produkter, hvilket i høj
grad vil mindske antallet af virksomheder, som kan skabe en fornuftig grøn forretningsmodel,
hvor økonomi og miljøgevinst hænger sammen. Reglerne skal derfor laves om, så der kan gives
dispensation til at indsamle mere end affaldsressourcer fra egne produkter, hvis det kan påvises,
at det har en positiv betydning for miljøgevinsten og gennemførsel af forretningsmodellen. I denne sammenhæng, er det en misforståelse at beskytte kommunernes rettighed til det private affald,
idet de private indsamlingsordninger kun får marginal betydning i forhold til de samlede affalds-
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mængder. Bekendtgørelsen opstiller endvidere meget omfattende, tenderende til urimelige, dokumentationskrav, som ingen kendte affaldsordninger er i stand til at overholde. Kravene bør
lempes, så de er på niveau med de krav, som kommunerne skal efterleve. Det er tankevækkende,
at Miljøstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, der er i modstrid med formålet, som burde
være at understøtte virksomheder i at kunne indsamle relevante affaldsressourcer af høj kvalitet
inden der sker en opblanding i den almindelige affaldsstrøm og deraf tab af kvalitet. Bekendtgørelsen stimulerer desværre heller ikke en positiv adfærdsændring hos forbrugerne.
Ressourceplanen beskriver at miljømærkerne Svanen og Blomsten skal stimulere genanvendelse
og bæredygtighed. Dansk Erhverv mener, at miljømærkeordningerne bør omlægges, så virksomheder kan certificere og anvende mærkerne gratis. Det vil være et vigtigt signal at belønne frem
for at gøre det dyrere for de virksomheder, sm vælger at gå forrest med bæredygtighed. Endvidere
bør det offentlige tilskud til mærkerne ikke beskæres, som det er sket i 2014, da det udhuler ordningens mulighed for at tilbyde og dermed udbrede miljømærkede produkter.
Kommunernes indsamling skal ske efter retningslinjer
Det er tankevækkende, at ressourceplanen gennemføres ved hjælp af kommuner med metodefrihed og uden individuelle indsamlingsmål. Dansk Erhverv frygter, at de 98 kommuner ikke kan
indsamle tilstrækkeligt økonomisk effektivt og sikre kvaliteten. Jo højere kvalitet des flere anvendelsesmuligheder og jo højere markedspris. Vi begrunder frygten ved de uforklarligt store udgiftsforskelle, der er imellem kommunerne i forbindelse med deres udstedelse af administrationsgebyr for at aflevere erhvervsaffald på deres genbrugspladser. Der er også uforklarlige forskelle i deres betaling for at indsamle batterier under producentansvaret. Vi kan se at gennemføres planen
med metodefrihed og uden retningslinjer vil de uforklarlige forskelle udbygges og dermed vil
virksomhederne mærke øgede konkurrencemæssige forvridninger ifht. at drive forretning i forskellige kommuner. Det kan have følger for erhvervsudviklingen og miljøet, hvis det kan betale sig
at etablere virksomhed i en ”billig” kommune eller, hvis det kan betale sig at køre langt for at
komme af med affaldet.
Dansk Erhverv anbefaler på det kraftigste, at kommunerne udstyres med klare centralt styrede
retningslinjer for, hvordan de skal gennemføre planen effektivt og med fokus på økonomi og kvalitet. Det håber vi på og tror på bliver en af miljøministerens konklusioner i 2016. Sker dette vil
kommunerne uden tvivl kunne tjene penge på ordningerne, og virksomheder og borgere kan slippe for at betale unødvendig ekstra udgifter. At det kan lade sig gøre indikerer vores hæderkronede
pantsystem for indsamling af alu-dåser og PET-flasker. Disse drives effektivt i samarbejde med
erhvervslivet og med fokus på kvalitet.
Planen skal skabe efterspørgsel
Som nævnt har kvalitet betydning for efterspørgsel hos virksomhederne og kvalitet bør inddrages,
når man beslutter en indsamlingsmetode og oparbejdelsesteknologi. En ønsket kvalitet bør afstemmes i samarbejde med erhvervslivets krav og forventninger.
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Tilstrækkelig efterspørgsel fra det offentlige indkøb og forbrugerne har stor betydning for om en
virksomhed beslutter sig for at genanvende materialer i sin fremstilling. Det offentlige indkøb har
på visse produktområder igennem tiderne haft stor betydning for, hvilke produkter en leverandør
udvikler og markedsfører. Dansk Erhverv savner, at planen i større grad styrker efterspørgslen fra
det offentlige indkøb for at trække planen i gang.
Planen skal forholde sig til markedsudvikling og EU ressourceplan
Produkter samhandles og importeres i stigende grad og salget flytter til grænserne og på nettet.
Og hvordan vil planen takle denne udvikling over for en dansk virksomhed, der driver handel og
butikker i alle landets 98 kommuner, der har metodefrihed og i 28 medlemslande, som er i gang
med at udvikle deres helt egne nationale ressourceplaner uden særlig koordinering fra medlemslande og EU? Når alle medlemslandende udvikler ressourceplaner, vil der opstå nationale barrierer, der hæmmer varernes mobilitet på det indre marked, og det kræver en dansk og europæisk
koordinering og harmonisering på tværs af medlemslandene. Koordineringen bør ske tidligt og
forud for at de nationale planer udrulles. Vi håber, at dette tages op af Miljøministeren og indbygges i planen som et vigtigt mål.

Med venlig hilsen
Jakob Zeuthen
Miljøpolitisk chef
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Kære Jette Skaarup Justesen.
Vedhæftet er Dansk Skovforenings høringssvar til ressourceplanen for affaldshåndtering.
Med venlig hilsen
Martin Einfeldt
Dansk Skovforening
6170 8042

Miljøstyrelsen
att. Jette Skaarup Justesen
Sendt til jesju@mst.dk

Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Danmark
Telefon 3324 4266
info@skovforeningen.dk
www.skovforeningen.dk

27. januar 2014

Høringssvar til ressourceplanen for affaldshåndtering
Dansk Skovforening bifalder ressourceplanens vision om et Danmark uden affald.
Størst genanvendelsesprocent giver ikke nødvendigvis størst miljøfordel
Indtil den affaldsfrie vision realiseres bør indsatsen prioriteres til de ressourcer og med de målsætninger hvor miljøeffekten er størst.
Det giver fx langt større miljøeffekt at genbruge ikke-fornybare og fossilt baserede ressourcer som
plast, metal og glas end at genbruge fornybare og ikke-fossile ressourcer som papir, pap og træ.
Plast, metal og glas trækker på knappe ressourcer og er typisk energitunge at producere. Her giver
det mening og miljøfordele at sætte høje mål for genanvendelsen.
Papir, pap og træ er let tilgængelige ressourcer der kan genskabes enkelt og hurtigt. Og de kan
bortskaffes med produktion af vedvarende og fossilfri energi. Her giver det ikke samme mening og
miljøfordel at sætte høje mål for genanvendelsen.
Så den største genanvendelsesprocent giver ikke nødvendigvis den største miljøfordel. Ressourceplanen bør derfor også tage stilling til hvilke ressourcer der er størst miljøfordel og bedst økonomi
i at sætte ind over for.
Helt galt bliver det hvis kommuners og selskabers affaldshåndtering bliver styret af at skulle opnå
kvantitative målsætninger om genanvendelse i stedet for fx at forebygge affald. Genanvendelsesmål skal være et middel til optimal affaldshåndtering. Affaldshåndteringen skal IKKE være et middel til at opfylde kvantitative målsætninger om genanvendelse.

Dansk Skovforening - skovbrugets brancheorganisation

Vi ser nu frem til regeringens kommende strategi for affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet
Dér forventer vi at finde ressourcestrategiens kobling til den helt store ressourcevision, nemlig et
fossilfrit Danmark:
Et fossilfrit samfund skaber ikke affald. Udtjente produkter er i stedet en ressource der både kan
bruges til genbrug og til vedvarende, fossilfri og forsyningssikker energi.
Et fossilfrit Danmark må bygge på fossilfrie råstoffer, typisk træ og andet plantestof, i stedet for
plast, stål, aluminium, glas, beton og andre olie-, metal- og stenprodukter.
Vi ser frem til regeringens konkretisering af denne vision i byggeriet, i hverdagsprodukter og overalt hvor plantestof kan erstatte fossile og fossilt baserede råstoffer - med alle de affaldshåndterings-, miljø-, klima- og forsyningssikkerhedsfordele det medfører.
Med venlig hilsen

Martin Einfeldt

Dansk Skovforening - skovbrugets brancheorganisation
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Miljøstyrelsen
Jord og Affald
Att.: Jette Skaarup Justesen
mst@mst.dk; jesju@mst.dk
Deres ref.: MST-770-00019
Vor ref.:

Dato: 28.01.2014

Høringssvar vedrørende udkast til ressourceplanen for affaldshåndtering

Ressourceplanen understøtter ressourcestrategiens vigtige og rigtigt øgede fokus på en bevarelse af affaldets
materialeværdi, og Dansk Transport og Logistik (DTL) støtter til fulde ressourceplanens intentioner. Samtidig ønskes en
grøn omstilling af affaldssektoren – en omstilling, der allerede er initieret og understøttet af de regelændringer, der
fandt sted i 2010, hvor private virksomheder fik bedre mulighed for at udbyde indsamlings- og forbehandlingsmetoder.
Det er DTLs forståelse, at der efter disse regelændringer er sket en vis positiv innovation i indsamlingsmarkedet, og at
Danmark derfor – og i særdeleshed med den ventede markedsgørelse af forbrændingsområdet – er vel på vej mod en
bedre udnyttelse af ressourcerne: Innovationsraten stiger med antal deltagere i markedet.
DTL konstaterer, at ressourceplanen i høj grad skal gennemføres ved kommunernes etablering af ordninger, som er
baseret på ”hvilen-i-sig-selv”, og at tilgangen til en etablering af flere og bedre ordninger er at løse holdningsmæssige
barrierer og tekniske indsamlingsmæssige udfordringer. Modsvarende er der i planen et lille fokus på en vurdering af,
hvilke materialer, der reelt kan afsættes og dét til en rimelig oparbejdningspris – på denne måde sikres ikke
nødvendigvis økonomisk rentable ordninger.
I samme tråd er der ikke overvejelser om, hvorledes nye danske niche-oparbejdningsmetoder skal initieres; dvs.
hvorledes nye grønne vækstpotentialer initieres - en innovationsproces, der i øvrigt spiller ringe samme med, at
kommunerne har en så central rolle i ressourceplanen, som tilfældet er.
Indsamling og genanvendelse i Danmark er i forvejen trængt i det hele taget, og særligt på et tidspunkt, hvor
forbrændingsprisen er faldet. Således skal der gøres nogle nærmere overvejelser om hvilke incitamenter, der skal ligge
til grund for, at affaldsproducenterne - husholdninger og erhverv – bortskaffer deres affald til
genanvendelser/materialenyttiggørelse i stedet for forbrænding.
Ovenstående betyder også, at der er behov for en effektiv kontrol med de etablerede ordninger.
DTL anbefaler, at ressourceplanen effektivt går ind og ser på potentialet ved sorteringsanlæg. Sorteringsanlæggene er
effektive og repræsenterer store værdier, ligesom de har et stort potentiale i forhold til mere finmasket sortering end
hvad der kan ske lokalt.
Med venlig hilsen
Lisbet Hagelund
Dansk Transport og Logistik
Grønningen 17 • Postboks 2250 • 1019 København K • www.dtl.eu
Telf. 70 15 95 00 • Telf. dir. 20 99 82 71
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Til Miljøstyrelsen
Vedlagt høringssvar fra Det Økologiske Råd samt Forbrugerrådet Tænk
De bedste hilsner
Best Regards

28. januar 2014

Høringssvar på regeringens ressourceplan
I Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet glæder vi os over det momentum mod øget genanvendelse,
der er skabt ifm. Ressourcestrategien og –planen. Det er også tiltrængt, idet Danmark på dette felt er
bagefter vores nabolande, og vi er kun nr. 8 blandt EU-landene.
Det er godt at få fastslået, at genanvendelse miljømæssigt er at foretrække frem for forbrænding,
herunder at udnyttelse af organisk affald fra husholdninger og erhverv til biogas og
jordforbedringsmiddel er bedre end forbrænding. Vi støtter også, at der sker en højnelse af
kvaliteten i genbrugsmaterialer ud fra bygge- og anlægsaffald – også selv om dette medfører en lidt
lavere genanvendelses-procent.
Vi har dog vores tvivl om, hvorvidt målene kan gennemføres via frivillige virkemidler, som der
lægges op til, og med en støtte på kun 50 mio. kr/år over 4 år. Vi støtter forslagene i høringssvaret
fra Danmarks Naturfredningsforening om at
-

der skal satses på et mindre antal metoder til kildeopdelt indsamling – dvs. den annoncerede
metodefrihed for kommunerne må ikke føre til 98 forskelige systemer
der skal være bedre metoder til at måle genanvendelses-%er i kommunerne
det bør præciseres, at der skal stærke argumenter til for at fravige affaldshierarkiet.

Der vil utvivlsomt komme et pres i retning af at produktionen af fjernvarme fra byernes
affaldsforbrændingsanlæg ikke må sænkes. Svaret må her være, at der skal satses på andre kilder til
fjernvarmeproduktion, herunder sol, geotermi og industriel overskudsvarme.
Organisk affald og biogas: Der er flere grunde til at satse på dette. Der er brug for mere fast
organisk affald til at hæve tørstofindholdet i gylle til biogasanlæg – og vi skal undgå den ikkebæredygtige brug af majs hertil. Der er brug for at returnere kulstof til jorden, specielt i
husdyrfattige egne. Vi skal også recirkulere fosforressourcerne, og problemet med udtømning af
fosforreserverne er endnu værre, end det i dag fremstilles – med udtømning inden for 50-100 år.
Det skyldes, at de største forekomster af råfosfat – i Nordafrika – ikke kan overholde de nordiske
landes grænseværdi for cadmium – og der findes endnu ikke teknologi til at fjerne cadmium fra
råfosfat. Man har blot kalkuleret med, at andre lande ikke stillede samme krav til cadmium. Men nu
er EU på vej med en lignende grænseværdi for cadmium. Der er brug for en bedre fordeling af både
fosfor og kulstof i gyllen. Det kan bl.a. ske ved at kombinere biogas med gylleseparering, hvor den
tykke fraktion – som indeholder hovedparten af både fosfor og kulstof – kan transporteres over
større afstande end rå gylle. For at sætte skub i denne udvikling bør der varsles et forbud mod køb
af fosfor-handelsgødning – eller en høj prohibitiv afgift på dette – med en passende tidsfrist, f.eks. i
2020.
Planen har fokus på at udvinde fosfor fra slamaske, men vi savner en præcisering af
affaldshierarkiet – altså at hvis slammet overholder slambekendtgørelsens kvalitetskrav bør det
genanvendes direkte til jordbrugsformål. Kun slam der ikke overholder bekendtgørelsens krav bør
brændes, og så skal man selvfølgelig sørge for at få fosforen ud.
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Der mangler fokus på synergieffekterne mellem udsortering af det organiske affald til biogas –
hvilket i sig selv øger genanvendelsen – og den mulighed det skaber for en højere genanvendelse af
de tørre fraktioner i en højere kvalitet, når disse ikke er forurenet med organisk affald.
Planen angiver initiativer vedrørende organisk husholdningsaffald og slam, men vi savner initiativer
vedrørende organisk industriaffald. Vi er klar over at en stor del af dette allerede genanvendes, bl.a.
i biogasanlæg, men en vurdering fra Econet peger på en betydelig mængde – 800-1800 t - som ikke
genanvendes i dag.
Kemikaliepolitik: Ressourcestrategien skal følges af en skrap kemikaliepolitik mhp. at undgå
forurening af ressourcekredsløbet. Kemikaliepolitikken styres i vidt omfang af EU, men Danmark
har handlemuligheder, som kunne udnyttes mere – f.eks. ved





at stille flere kemikaliekrav som led i offentlig grøn indkøbspolitik
at lægge grønne afgifter på udvalgte farlige kemikalier, ligesom man i dag har det på
ftalater. Samtidig bør ftalat-afgiften forhøjes
yderligere fremme af miljømærkede produkter
strammere kontrol med import fra ikke-EU-lande.

Produkter med CFC og HCFC: Disse produkter skal indsamles separat, f.eks. ældre isolerede
fjernvarmerør. Her lægger planen op til yderligere undersøgelser. Men vi mener at dette er
tilstrækkelig kortlagt til at man kan skride til handling. Det fremgår, at problemet topper i 2018, så
det er de nærmeste år der skal handles.
Elektronikaffald: Det er et vigtigt skridt at hæve målet for separat indsamling/genanvendelse til
65%. Der skal samtidig være bedre kontrol med at elektronikaffald ikke eksporteres til ulande.
Men målet om at hæve indsamlingen af genopladelige batterier hæves fra 47 til 55% i 2018 er ikke
nok. Der bør laves pantordninger for de farligste produkter og dem med flest essentielle stoffer
(sjældne jordarter). Det gælder f.eks. genopladelige batterier og mobiltelefoner. Pantordningen skal
også omfatte produkter, som i dag er i omløb.
Også genanvendelsen af shredder-affald bør øges, idet krav om separering ved autoophug skal øges.
Der mangler en indsats over for farligt affald – det nævnes i de indledende afsnit, men der mangler
initiativer.
Forsyningssikkerhedsafgiften (FSA): Planen om ifm. gennemførelsen af FSA at fjerne
forbrændingsafgiften på organisk affald, herunder papir, pap og træ, bør droppes, idet det vil
mindske incitamentet til at genanvende frem for at forbrænde. Vi frygter det vil føre til øget
forbrænding i perioder med lave råvarepriser. Den tænkepause der er opstået ifm. problemerne med
brændeafgiften som led i FSA, bør benyttes til at ændre beslutningen om at droppe
forbrændingsafgiften.

Resumé


Der skal satses på alternative kilder til fjernvarmeproduktion, herunder sol, geotermi og
industriel overskudsvarme, i takt med at der sendes mindre affald til forbrænding.

-2-












Problemet med udtømning af fosforreserverne er endnu værre, end det i dag fremstilles, idet
de største forekomster af råfosfat ikke kan overholde de nordiske landes grænseværdi for
cadmium
Mhp. at sikre en bedre geografisk fordeling af husdyrgødningen, f.eks. ved brug af
gylleseparering, bør der varsles et forbud mod køb af fosfor-handelsgødning – eller en høj
prohibitiv afgift på dette – med en passende tidsfrist, f.eks. i 2020
Ressourcestrategien skal følges af en skrap kemikaliepolitik mhp. at undgå forurening af
ressourcekredsløbet. Danmark skal udnytte de handlemuligheder vi har til at supplere EUlovgivningen
Produkter med CFC og HCFC skal indsamles separat, f.eks. ældre isolerede fjernvarmerør.
Planen foreslår yderligere undersøgelser – men nu er det tid til handling
Der skal være bedre kontrol med at elektronikaffald ikke eksporteres til ulande
Der bør laves pantordninger for de farligste produkter og dem med flest essentielle stoffer,
f.eks. genopladelige batterier og mobiltelefoner
Planen om ifm. gennemførelsen af Forsyningssikkerhedsafgiften at fjerne
forbrændingsafgiften på organisk affald, herunder papir og træ, bør droppes.

Vicedirektør Vagn Jelsøe
Forbrugerrådet Tænk

Sekretariatsleder Christian Ege
Det Økologiske Råd
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Hermed fremsendes DI’s høringssvar på ressourceplanen.
Vi står naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse eller uddybning af høringssvaret.
Med venlig hilsen
Svend-Erik Jepsen
Chefkonsulent
(+45) 3377 3685
(+45) 2949 4407 (Mobile)
sej@di.dk
di.dk

28. januar 2014
SEJ

Deres sagsnr.: MST-770-00019

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Høring af udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering
Miljøstyrelsen har den 26. november 2013 sendt udkast til Ressourceplan for
affaldshåndtering i høring med frist den 28. januar 2014.
Overordnet bemærker DI, at planen flugter fint med de udmeldinger, der fremgår af
regeringens strategi ”Danmark uden affald” fra oktober 2013. Grundlæggende er DI enig
i den overordnede linje, at vi skal genbruge de ressourcer, der er taget i anvendelse, hvor
det miljømæssigt og økonomisk giver mening.
Derfor mener DI, at der er behov for endnu mere fokus på vurdering af effekterne af
forskellige disponeringsveje for en given affaldsfraktion. Det er vigtigt, at beslutninger
på affaldsområdet træffes på et oplyst grundlag, hvor forudsætningerne for
bagvedliggende livscyklus og miljøøkonomiske beregninger er transparente og
accepterede af branchen generelt. DI støtter derfor, at der som nævnt på side 29 er
indgået et længerevarende samarbejde med DTU Miljø om at udvikle LCA-værktøjet
EASETECH.
Hovedparten af DI’s medlemmer er affaldsproducerende virksomheder, for hvem enkel,
ressourcerigtig og billig affaldshåndtering er vigtig. Derfor er det vigtigt at erkende og
forholde sig til, at ikke alt genanvendelse er bedre end alternativet, som typisk er
affaldsforbrænding med høj udnyttelse af energiindholdet til el og varme, og forskellene
i miljøperformance kan være små. Derfor er LCA og miljøøkonomiske analyser vigtige
som beslutningsværktøj.
Ligeledes bemærker DI, at Ressourceplanen kun i begrænset omfang indeholder
konkrete mål, samt at planens initiativer forventes opnået i et samarbejde med
kommuner, virksomheder og brancher. DI og DI’s medlemmer indgår gerne i dette
arbejde med at finde og udvikle initiativerne, så de såvel miljømæssigt som økonomisk
indrettes så de giver optimal effekt. Det er dog uklart, hvordan Miljøstyrelsen er nået
frem til de forventede effekter af de forskellige initiativer, og hvordan det er styrelsens
intention af sikre opnåelsen af målene.

For husholdningsaffald opstilles et mål på minimum 50 pct. genanvendelse i 2022, men
det overlades i vidt omfang til kommunerne og de fælleskommunale selskaber at udvikle
og implementere ordninger, der sikrer dette mål. Efter DI’s mening er det et misforstået
hensyn til det kommunale selvstyre. For DI’s medlemmer med afdelinger i mange
kommuner, kan det således være nødvendigt at forholde sig til forskellige
sorteringskriterier for det dagrenovationslignende affald (og skrive dette ind i sin
miljøpolitik efter f.eks. ISO 14.000), det kan være sorteringskriterier, så der i en
kommune er 3 beholdere, 4 i en anden og 4 i en tredje, men med en anden
sorteringsvejledning. Det fremmer hverken miljøet, effektivitet eller en ressourceeffektiv
håndtering.
På elektronikområdet opstilles krav, der flugter med WEEE-direktivet, bortset fra en
højere ambition for indsamling af WEEE fra husholdninger, hvor Miljøministeriet
vælger at opstille højere ambitioner end direktivet foreskriver. DI undrer sig over denne
udmelding, særligt i betragtning af at projektet ”Hvor bliver elektronikaffaldet af” fortsat
ikke er offentliggjort. I tidligere udkast af projektrapporten har den primært forholdt sig
til fremtidige initiativer til at forøge indsamlingen, og ikke de konstaterede registrerings
problemer. Derudover støtter DI de igangsatte initiativer på området. DI finder, at
stimulering af et marked for sekundære produkter skal ske på europæisk plan.
DI er enig i, at kvaliteten i genanvendelse af bygge- og anlægsaffald er vigtig. Det er
væsentligt, at genanvendelse sker på konkurrencedygtige og markedsmæssige vilkår.
Byggematerialer handles på det europæiske marked, derfor er det vigtigt, at der sikres fri
bevægelighed for varerne, og at genanvendte materialer sidestilles nye produkter.
DI vil fremhæve, at der er en række rammevilkår for affaldsbranchen, der er uafklarede,
og som i gennem mange år har skabt usikkerhed i branchen. Det hæmmer såvel
investeringslyst som innovation. DI skal derfor opfordre til, at der hurtigst muligt skabes
klarhed omkring:
 affaldsforbrændingssektorens fremtidige organisering
 at der sker en evaluering af affaldssektorens organisering fase I
 en afklaring af, hvordan den fremtidige afgiftsstruktur bliver indrettet, særligt
forsyningssikkerhedsafgiftens indvirkning på affaldssektoren.
En afklaring af disse grundlæggende rammer vil være med til at skabe grobund for mål
og sigtelinjer i den ambitiøse ressourceplan. Stabile rammevilkår med en vis tidshorisont
er helt afgørende for investeringer i det udstyr og teknologi, der skal anvendes til at
indfri ambitionen om bedre og mere værdifuld udnyttelse af affaldet.
Afslutningsvis skal vi bemærke, at Ressourceplanen for affaldshåndtering ikke udover
denne høring skal behandles af Folketinget eller dettes miljøudvalg. Dansk Industri
finder det derfor centralt, at miljøministeren, Miljøministeriet og Miljøstyrelsen fortsat i
den kommende implementeringsproces sikrer en bred aktørinddragelse. Det er vigtigt,
at både praktiske og pragmatiske erfaringer fra industrien inddrages i den videre
implementeringsproces. Ligeledes er det vigtigt, at Ressourceplanens implementering
understøtter skabelsen af grønne job og eksport.
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DI står naturligvis til rådighed for en uddybning af dette høringssvar, og vi ser frem til
det videre arbejde med Ressourceplanen.
Med venlig hilsen

Svend-Erik Jepsen
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Hermed DI Bygs høringssvar på udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering.
Med venlig hilsen
Marie Bruun Nielsen
Konsulent
(+45) 3377 3804
(+45) 2083 5079 (Mobile)
mabn@di.dk
byg.di.dk

28. januar 2014
Journalnr.: MST-770-00019

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Høring af udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering
DI Byg takker for muligheden for at svare på udkast til Ressourceplan for
affaldshåndtering.
DI Byg er enig i, at affald skal genanvendes, hvor det miljømæssigt, samfundsøkonomisk
og erhvervsøkonomisk giver mening. Helt generelt efterspørger DI Byg dog, at der tages
stilling til selve ressourcedrøftelsen med hensyn til status på ressourcemanglen og
ageren på baggrund heraf.
DI Byg er enig i, at kvaliteten i genanvendelse af bygge- og anlægsaffald er vigtig, da det
for aftagerne af ressourcerne er vigtigt, at ressourcerne er af tilstrækkelig kvalitet.
Markedsgørelse er afgørende for øget eller fornyet genanvendelse af ressourcer.
Genanvendelse skal derfor ske på konkurrencedygtige og markedsmæssige vilkår, og der
skal sikres fri bevægelighed for materialerne. Byggematerialer handles på det
europæiske marked med Tyskland, Sverige, England og Norge som de største
eksportmarkeder. For den sidste 12-måneders periode har eksporten været på 112 mia.
kr. og importen på 74 mia. kr. Derfor er det også nødvendigt at Miljøstyrelsen tager
stilling til, hvor genanvendte byggematerialer bliver udfordret af gældende lovgivning.
DI Byg er generelt imod danske særregler. Genanvendte materialer skal kunne sidestilles
med nye produkter. Derfor skal de genanvendte materialer kunne opnå CE-mærkning og
også leve op til kravene i bygningsreglementet.
I ressourceplanen nævnes flere forslag til genanvendelse af konkrete byggematerialer
såsom tagpap, teglmursten, beton, imprægneret træ og asfalt. DI Byg finder det uklart,
hvorledes netop disse materialer er udvalgt.
DI Byg står til rådighed for uddybning af høringssvaret og henviser i øvrigt til DI’s
høringssvar.

Med venlig hilsen

Marie Bruun Nielsen
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Høringssvar vedrørende Ressourceplanen MST – 770-00019
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Til Miljøstyrelsen
Herved fremsendes høringssvar vedrørende Ressourceplanen.
Med venlig hilsen
Johnny Bøwig
Direktør
DPA-System
DPA:Dansk Producentansvar
Vesterbrogade 6D, 4.
DK-1780 København V
E-mail:job@dpa-system.dk
Tlf.: (+45) 3377 9192
www.dpa-system.dk

Tilmeld dig DPA-Systems nyhedsbrev
DPA-System (Dansk Producentansvars-System) er den organisation, der er oprettet i medfør af
Miljøbeskyttelsesloven til at administrere reglerne om producentansvar for produktgrupperne elektrisk og
elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer og udtjente biler. DPA-System har til formål at sikre driften af de
nationale producentregistre, samt at udforme og administrere en enkel og retfærdig producentansvarsordning
for de berørte markedsaktører.
Denne e-mail og evt. vedhæftede filer må kun anvendes af den af DPA-System tilsigtede modtager, og kan
indeholde fortrolige informationer, som kan være særligt beskyttet ved lov.
Hvis du ikke er den rette modtager, bedes du venligst straks kontakte afsenderen via e-mail og derefter
destruere alle kopier af e-mailen og evt. vedhæftede filer.Enhver uautoriseret anvendelse, herunder læsning,
kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail eller evt. vedhæftede filer er forbudt. DPA-System
påtager sig intet ansvar for uautoriseret adgang til og ændring af indholdet af denne e-mail eller evt.
vedhæftede filer.

Miljøstyrelsen
mst@mst.dk
Journalnummer: MST – 770-00019

24. januar 2014

Høringssvar – Udkast til Ressourceplan
for affaldshandtering
Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System) vil i egenskab af systemadministrator og registermyndighed
på producentansvarsområdet takke Miljøministeriet for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse
med udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering (herefter benævnt Ressourceplanen).
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Indledning
Ressourceplanen skal, hvad angår producentansvaret for elektrisk udstyr (WEEE), batterier og
akkumulatorer (BAT) og udtjente biler (ELV), afspejle en målsætning om at realisere en grøn økonomi, bl.a.
med særligt fokus på:
1. Forøgelse af indsamlingen af affald fra elektronik, udtjente batterier og udtjente biler.
2. Forøgelse af genanvendelsen og udnyttelsen af ressourcerne fra ovennævnte affaldsfraktioner.
I Ressourceplanen er der angivet en lang række midler og metoder til at nå målsætningerne. Flere af de
angivne metoder er centreret om at skabe partnerskaber mellem (ressource-) sektorens aktører.
Partnerskabsidéen bygger på, at der blandt sektorens aktører er en fælles interesse i at forøge sektorens
samlede ydelse og præstation.
Det fremgår af Ressourceplanen, at der i den nuværende struktur for ressourcesektoren mangler de
nødvendige incitamenter, for at realisere målsætningerne i planen. Endvidere peges der på en række
barrierer, der modvirker effektiv indsamling og ressourceudnyttelse af udtjent elektronisk udstyr og
batterier. Planen kan læses sådan, at der på den ene side er en række strukturelle barrierer, der hæmmer
ressourceudnyttelsen, mens der samtidig er behov for at etablere en række nye incitamenter for, at
sektorens aktører i fællesskab kan fremme ressourceudnyttelsen.
DPA-Systems høringssvar er særligt relateret til omtalte barrierer og incitamenter. I det, at datagrundlaget
ses som essentielt for at kunne realisere planens målsætninger, har DPA-System som administrator og
databehandler af producentansvarsregisteret, især fokus på at kommentere på områder, hvor der er behov
for et forbedret datagrundlag.
Høringssvaret fra DPA-System indledes med generelle bemærkninger til Ressourceplanen. Dernæst findes
kommentarer og synspunkter til tre konkrete afsnit (3, 4 og 6) i Ressourceplanen, som vedrører
producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og biler. Det drejer sig om følgende afsnit:
Afsnit 3: Status
Afsnit 4: Ressourcepolitik
Afsnit 6: Mere genanvendelse af elektronikaffald og shredderaffald
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Generelle bemærkninger
Målsætninger, partnerskaber og incitamenter

Målsætningerne i Ressourceplanen skal hovedsageligt nås ved at skabe partnerskaber og strategisk
samarbejde mellem producenter, affaldssektorens aktører, og som noget nyt - med aktører helt udenfor
den traditionelle affaldssektor, fx automations- og teknologivirksomheder. Sidstnævnte virksomheder er
nævnt med henblik på at bidrage med teknologi og metoder til at øge effektiviteten af forbehandlingen af
affaldsfraktionerne. DPA-System hilser disse nye initiativer velkommen, da nye aktører kan bidrage med
nye synsvinkler og idéer.
Mange initiativer i planen er afhængig af, at der kan skabes tilstrækkelige incitamenter for de enkelte
aktører i sektoren. Incitamenterne skal aktivt medvirke til at fremme en effektivisering af indsamling og
ressourceudnyttelse. DPA-System mener, at behovet for incitamenter medfører, at der sideløbende
udestår et nødvendigt paradigmeskift i lovgivningen. Lovgivningen skal udvikles fra at være en
affaldslovgivning til en regulering af en værdibaseret ressourceindustri. Den nuværende regulering mangler
både incitamenter til at forøge indsamlingen af affaldet og øge kvaliteten i udvindingen af ressourcerne,
herunder især at udvikle og designe produkter med henblik på en nem adgang til senere at kunne genvinde
de værdifulde ressourcer i produkterne. Målsætningerne i Ressourceplanen må derfor forudsætte, at den
reelle lovgivning på området følger med.
Evaluering i 2016

Det fremgår af Ressourceplanen, at der skal ske en evaluering af effekten af initiativerne i 2016. Dette
hilses velkommen. Ved implementering af producentansvaret for elektrisk udstyr, batterier og udtjente
biler blev der ikke indarbejdet et krav om en senere evaluering. Det har betydet, at uhensigtsmæssigheder i
struktur og regulering, i forhold til producentansvaret, ikke systematisk er blevet identificeret,
dokumenteret og afhjulpet. Disse uhensigtsmæssigheder er formentlig årsagen til, at Danmark har tabt lidt
af den tidligere kadence i forhold til dokumenteret indsamling og genanvendelse.

Afsnit 3 i Ressourceplanen, ”Status”
Indsamling af data

Opgørelsen af mængderne på affaldsområdet er primært baseret på data fra Affaldsdatasystemet (ADS).
For elektronik og batteriers vedkommende suppleret af elektronik og batteristatistikken (WEEE og BAT
Statistik), som hvert år udgives af DPA-System.
Det er velkendt, at en del af de data som findes i ADS opfattes som mangelfulde, hvilket også indirekte
fremgår af afsnit 3.1 i Ressourceplanen. Det gælder yderligere, at statistikken fra DPA-System kun
indeholder en delmængde af de data, der er nødvendige for at give det komplette billede af mængderne af
markedsført, indsamlet og behandlet elektronik og batterier i Danmark. Det inkomplette datagrundlag
beror på, at det jf. Elektronikaffalds- og batteribekendtgørelserne, kun er muligt for DPA-System at
modtage data fra et begrænset antal af de producentansvarsaffalds-flows, der reelt findes i Danmark.
Hvad angår opgørelsen for biler (ELV) er hovedproblemet formentlig, at der ikke er skabt et samlet
datagrundlag for markedsføring, indsamling og behandling af de udtjente biler. Dataindsamlingen er fordelt
på mange instanser, hvorfra visse data ikke er tilgængelige. Derfor er det svært, at foretage en samlet
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vurdering af effekten af producentansvaret for udtjente biler. Det antages, at det også er grunden til, at
Ressourceplanen ikke indeholder en fyldestgørende status og mangler målsætninger for området.
Ressourceplanen indeholder i afsnit 3.3.1. summariske beskrivelser af dækordningen og ordningen for
spildolie. Der foreligger dog ikke en beskrivelse af områdernes bidrag til ressourcegenanvendelsen, og ej
heller angives der målsætninger for området. Det antages, at der er et potentiale for optimering af den
administration, der driver ordningerne, herunder optimering af genanvendelsen og udnyttelsen af
ressourcerne. Områderne fremstår ikke transparente, hvorfor der ikke er mulighed for at bedømme, hvor
optimeringspotentialet findes. Det kan undre, at områderne er omtalt i Ressourceplanen, når der ikke
foreligger hverken datagrundlag eller målsætninger.
DPA-System mener, at der på baggrund af ovennævnte er behov for, at der på kort sigt skal skabes et bedre
datagrundlag for alle ressourceområderne. Uden et solidt datagrundlag kan der ikke gives kvalificeret bud
på den aktuelle status, hvad angår indsamling og udnyttelse af ressourcerne, ligesom det ej heller vil være
muligt at måle effekten af Ressourceplanen. For bilområdet bør der skabes et nyt koncept for en samlet
indhentning og aggregering af de spredte data.
Organisering og regulering af affaldssektoren

Organiseringen af affaldssektoren for elektronik, batterier og biler er beskrevet i afsnit 3.2.1. i
Ressourceplanen.
Ved den forrige revision af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen skulle der etableres en harmonisering med
Affaldsbekendtgørelsen. Harmoniseringen har ikke haft det ønskede resultat, idet affaldsfraktionerne, som
er omfattet af producentansvaret, skal behandles anderledes end affald udenfor producentansvaret.
Reglerne er blevet mere kringlede og betyder fx, at affaldet ofte skal skifte hænder flere gange før det
lovligt kan behandlet. Det er ineffektivt og formentlig årsagen til, at en del af de mest værdifulde ressourcer
forsvinder ud i de såkaldte ”grå flows”, der er mangelfuldt registreret.
Der er i sektoren mistanke om, at en del af det indsamlede elektronikaffald, som befinder sig i de ”grå
flows”, kun bliver nødtørftigt forbehandlet, og ofte eksporteres ud af Danmark. Herved går Danmark glip af
både materielle ressourcer i affaldet og af arbejdspladser. Når Ressourceplanen opstiller målsætninger om
øget indsamling og øget indenlandsk miljøbehandling og ressourceudnyttelse er det beklageligt, at den
nuværende lovgivning ikke understøtter dette.
Lovgivningen må derfor forenkles hvad angår registrering, ejerskaber og udbud således, at de aktører, der i
virkelighedens verden kommer i besiddelse af elskrottet, batterierne og de udtjente biler via økonomiske
incitamenter, bliver motiveret til at foretage en reel registrering af mængderne for herefter at kunne
iværksætte udvindingen af ressourcerne i det indsamlede affald – gerne i Danmark.
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Afsnit 4 i Ressourceplanen, ”Ressourcepolitik”
Vidensopbygning

Ressourceplanen omtaler i afsnit 4.3 ”Erhvervspanelet for Grøn Omstilling”, som har fremsat anbefalinger
om 9 aktiviteter, der bør være en del af Ressourceplanen. Det fremgår, at én af anbefalingerne er, at der
opbygges viden og kompetencer på ressourceområdet. DPA-System tilslutter sig, denne anbefaling.
Da producentansvarsområderne i sin tid blev etableret, fandtes der ingen pålidelige data for elektronik og
batterier. Gennem årene har DPA-System skabt et overblik over ressourceområderne under producentansvaret. Det er dog samtidig konstateret, at der foreligger en kontinuerlig opgave i at opkvalificere og
kvalitetssikre data, med henblik på at varetage pålideligheden af både ud- og indkommende produktstrømme i forhold til måling af givne målsætninger.
På baggrund af ovenstående er det opløftende at konstatere, at der skal etableres en række partnerskaber
og andre aktiviteter, der har til formål at tilvejebringe mere viden indenfor elektronikområdet og gerne på
batteriområdet. Det er vigtigt, at der ikke kun arbejdes med problemstillingerne i form af projekter med en
kort tidshorisont. Det er nødvendigt, med en fortløbende og systematisk indsats for at sikre løbende
videnopbygning, samt at denne viden kommer alle relevante aktører til gode. Enkeltstående projekter
risikerer at blive blindgyder, hvor viden ikke efterfølgende deles og bliver gjort praktisk anvendelig.
DPA-System foreslår, at der fokuseres på udvikling af DPA-System, som en central, uafhængig og neutral
instans, der sammen med Miljøstyrelsen og de øvrige aktører; producenter, kollektive ordninger,
genvindingsvirksomheder og kommuner, sikrer indsamling og videndeling af relevante data på føromtalte
ressourceområder. Herved opnås, at der sker en professionel bearbejdning af informationen - og at der
fokuseres på, at den viden der oparbejdes, også stilles til rådighed for alle aktører i en tilgængelig form.

Afsnit 6 i Ressourceplanen, ”Mere genanvendelse af elektronikaffald og shredderaffald”
Kortlægning af affaldsflows

I Ressourceplanen fokuseres på at opnå en øget indsamling og genanvendelse af elektronikaffald og
batterier. Det angives i afsnit 6.1, at der skal ske en kortlægning af de flows, der ikke monitoreres i dag.
DPA-System er enig i denne målsætning
Indsamling og incitamentsstruktur

I Ressourceplanens afsnit 6.1.2 angives det, at det for producentansvarsområderne gælder, at det er
producenternes ansvar at indsamle det udtjente udstyr og batterier. Det angives endvidere, at
producenterne anvender kollektive ordninger til at varetage indsamling og behandling af affaldet (fra
husholdningerne).
Det forbigås imidlertid, at stort set alt registreret affald fra private husholdninger indsamles, håndteres og
sorteres af kommunerne via de kommunale genbrugspladser og -indsamlingsordninger. De kollektive
producentordninger indsamler kun en ubetydelig mængde udtjente producentansvarsprodukter via deres
egne regionale pladser (jf.de indberetninger, der foretages til producentansvarsregistret).
De kollektive ordninger(eller producenterne) har derfor ikke ingen andel i eller indflydelse på, hvor meget
affald, der indsamles.
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Kommunerne har ansvar for indsamling og den praktiske håndtering i form af sortering af elektronik og
batterier fra husholdningerne, indtil fraktionerne bliver afhentet af producentordningerne. Kommunerne
ses dog ikke at have de (økonomiske) incitamenter til at øge indsamlingen af elektronikaffaldet, fordi
værdierne i affaldet alene tilgår de kollektive producentordninger.
Hvad angår indsamling af bærbare batterier får kommunerne en fast betaling finansieret af producenterne
uanset, hvor meget de indsamler. Der er derfor heller ikke på batteriområdet en incitamentsstruktur, der i
sig selv fører til øget indsamling. Igen syntes nye incitamentsstrukturer at være nødvendige for at øge
indsamlingen.
Strukturelle barrierer

I Ressourceplanens omtale af mulighederne for at øge genanvendelsen peges på en række strukturelle
barrierer, som gør det vanskeligt at motivere alle aktører i sektoren til at forøge deres præstation. Nogle
væsentlige barrierer mangler dog, da det eksempelvis har betydning, at samhandelsformen mellem
kollektive ordninger og genvindingsvirksomhederne hovedsageligt baseres på kortsigtede udbud og ikke
partnerskaber, som det foreslås i Ressourceplanen. Der skal være frihed til at parterne på markedet frit kan
vælge kort- eller langsigtede kommercielle aftaler, og parterne har hidtil valgt, at anvende forholdsvis
kortsigtede aftaler. Der har således ikke hidtil været interesse for, at opbygge egentlige partnerskaber.
I Danmark har producenterne fundet det hensigtsmæssigt at organiseret sig sådan, at markedet udgøres af
et såkaldt duopol, med kun 2 betydende kollektive ordninger, som udbyder mere end 90 % af det samlede
kommunalt indsamlede elektronikaffald. Opgaverne er hidtil, på skift, tilfaldet 4-5 genvindingsvirksomheder.
Genvindingsvirksomheder har ikke nødvendigvis incitamenter til at investere i kostbar udvikling af
behandlingsteknologi, når der er risiko for at tabe et udbud, hvorved genvindingsvirksomheden på et
øjeblik, kan være ude af markedet. Da risikoen er høj bliver investeringerne formentlig tilsvarende
reduceret i den danske genvindingsindustri. I de seneste år, at har genvindingsvirksomhederne ikke
fokuseret på langsigtede investeringer i behandlingsteknologi. Elektronik-og batterifraktionerne afsættes
derfor i stigende grad til udenlandske opkøbere, efter en ofte begrænset eller ingen forbehandling. Den
overvejende værditilvækst ved udvinding af ressourcerne høstes derfor af udenlandske aktører.
Der er såvel strukturelle, som markedsmæssige barrierer for effektive partnerskaber. Partnerskaber kan
ikke i sig selv, sikre en forbedret præstation i ressourcesektoren, da nogle af aktørerne i de foreslåede
partnerskaber i udgangspunktet har modsatrettede interesser.
DPA-System foreslår, at det via en strukturanalyse kortlægges, hvor og hvorvidt de enkelte aktører bidrager
til opfyldelse af Ressourceplanen, herunder identificering af hvilke strukturelle barrierer, der kan virke
hæmmende på målopfyldelsen. Når kortlægningen er foretaget, antager DPA-System, at der kan skabes en
incitamentsstruktur, hvorunder de centrale aktører motiveres til at arbejde i samme retning, således at flere
af de værdiforøgende processer kan finde sted i Danmark med den grønne erhvervsøkonomi som følge.

DPA-System, januar 2014
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Vedr. udkast til ressourceplan for håndtering af affald - opfølgning på regeringens
ressourcestrategi
GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovenstående høring, der giver anledning til følgende
bemærkninger.
Almindelige bemærkninger:
Overordnet set er GI meget positive over, at der endelig sættes fokus på øget genanvendelse af
ressourcer fremfor affald og støtter klart op omkring behovet for en grøn omstilling af den danske
affaldssektor. Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” var meget længe undervejs, før
den endelig blev præsenteret i efteråret 2007, så derfor havde branchen også store forventninger til
strategien og den indeholder en masse gode initiativer og forslag til, hvorledes Danmark i
fremtiden kan blive et land, der genanvender langt mere af det affald vi genere, end vi hidtil har
gjort.
Ressourceplan for affaldshåndtering er langt mere detaljeret end strategien, men indholdsmæssigt
har GI meget svært ved at se den store forskel. Også her lægger myndighederne op til forskellige
initiativer, man forventer at gennemføre på et eller andet tidspunkt og uden konkrete mål for selve
gennemførelsen.
Samtidig finder GI det meget skuffende, at man har valgt fortsat at hylde det kommunale
affaldsmonopol. Hvordan man vil skabe et Danmark uden affald er stadig op til landets 98
kommuner, og kommunen kan frit finde de løsninger, de måtte synes at være de mest rentable.
Danmark er både geografisk og indbyggermæssigt et lille land. Hvis man vil skabe teknologiske
løsninger på affaldsområdet så man kan højne landets position i udlandet, så er der nødt til at være
tilstrækkelige mængder på markedet, og de mængder genererer man ikke ved at lade den centrale
affaldspolitik være op til kommunerne og det kommunale selvstyre.
Vi er klart af den opfattelse, at man kan opstille nok så mange gode hensigter omhandlende
affaldshåndteringen, men det vil aldrig hænge sammen med regeringens overordnede strategier på
andre områder, såsom den nuværende energiaftale, så længe at man ikke har taget stilling til, hvad
man vil med den danske forbrændingssektor. Førend man kommer med den længe ventet
modernisering af den danske forbrændingssektor – førend kan man ikke komme med en samlet
plan for den kommende affaldshåndtering.
Det er ikke alle afsnit i planen som er relevante for GI, så derfor har vi nedenfor kun valgt at
kommenterer på specifikke dele af planen.
Specielle bemærkninger:
Afsnit 3: Status:
Ønsker man at øge genanvendelsen, så bliver man nødt til at se på selve struktureringen af
affaldsområdet. Det er ikke hensigtsmæssigt at bibeholde den nuværende struktur og slet ikke at
lægge selve udmøntningen ud til de enkelte kommuner. Hvad vil man gøre i 2016, når ministeren
kan konstatere, at de mål man opstillede i 2013 langt fra er blevet nået?

Samtidig kommer der ikke til at være en adskillelse af myndigheds og driftsrollen ved at bibeholde
den model man hidtil har kørt med. I praksis er det nu de fælleskommunale affaldsselskaber som
har travlt med at udarbejde de kommende affaldsplaner for kommunerne – kommunen er blot
underskriveren.
Intentionerne bag det nuværende affaldsdatasystem er gode, men desværre må vi konstatere, at vi
mangler et korrekt datagrundlag, så derfor mener vi, at det er vigtigt at sørge for det kommer på
plads, før man begynder at måle på tal, der ikke er korrekte.
Afsnit 5: Mere genanvendelse af affald fra husholdninger og servicesektoren:
Også fra husholdninger og servicesektoren skal der genanvendes mere både hvad angår de tørre
fraktioner og det organiske affald, og det mener vi er meget positivt – dog er det meget vigtigt at
holde sig for øje, at skal der ske en øget genanvendelse, så skal der være tale om store mængder i af
god kvalitet, og det opnår man ikke ved at give de enkelte kommuner en metodefrihed hertil.
Afsnit 6: Mere genanvendelse af elektronikaffald og shredderaffald:
I afsnit 6.4.1 Miljø- og ressourceforhold fremgår bl.a. følgende:
”Det forventes fortsat, at der vil være en rest, der skal deponere. Men mængden forventes at være
reduceret med ca. 2/3 og vil formentlig være bedre egnet til deponering end den ubehandlede
fraktion”.
I afsnit 6.4.3 Initiativernes forventede effekter for shredderaffald i 2018 og udviklingen frem mod
2024 fremgår følgende:
”I 2018 sorteres og genanvendes mere og bedre shredderaffald, højst 30 % shredderaffald
deponeres ubehandlet og 70 % nyttiggøres (minimum 10 % genanvendelse). I dag deponeres
næsten alt shredderaffald.
Udviklingen frem mod 2024 forventes at indebære, at allerede deponeret shredderaffald i højere
grad graves op og behandles”.
Der synes ikke at være helt overensstemmelse mellem de to afsnit. Det bør præciseres, at der, når
der tales om en fraktion til deponering, er der tale om finfraktionen eller ”fines” < 4 mm, der er
bedst egnet til deponering, da der stort set ikke er frie metaller i denne fraktion, og da
brændværdien er så lav, at energinyttiggørelse af denne fraktion ikke er relevant.
I Miljøprojekt Nr. 1441 2012. Forbedret ressourceudnyttelse af shredderaffald, blev en termisk
behandling af shredderaffald med og uden fines undersøgt, og det blev fastslået, at miljømæssigt
var processen uden fines den mest fordelagtige.
Mængden af denne fraktion er normalt på mere end 33 % af nyt produceret shredderaffald og ofte
på mere end 45 % af allerede deponeret affald.
Det opstillede mål om højst 30 % deponering kan ikke opfyldes uden et større udviklingsarbejde i
forsøg på at finde egnede nyttiggørelsesmuligheder for fines. Meget interessant – især i forhold til
et udviklingsarbejde, ”Undersøgelse af en metode til nyttiggørelse af finfraktionen fra
shredderaffald” foreslået af et GI medlem. Et projekt som Miljøstyrelsen ikke synes at ville støtte
og har netop givet afslag på.
Også i Innovationspartnerskabet for shredderaffald har man haft den samme opfattelse, idet der i
statusrapporten er skrevet: ”Finfraktionen” af shredderaffald synes at være vanskelig at håndtere,
og der ligger et udviklingsarbejde i at finde egnede metoder til udnyttelse af ressourceværdier i
denne fraktion eller alternativt egnede nyttiggørelsesmuligheder. Der bør afsættes midler, der kan
støtte dette behov for udvikling. Det hænger absolut ikke sammen med at det nu skal nyttiggøres –
altså brændes af.

I afsnit 6.4.2 Status, datagrundlag og gældende regler fremgår følgende:
”Muligheden for indførelse af behandlingskrav er en af de vinkler, der arbejdes med. Endvidere er
det målsætningen, at virksomheder kender rammevilkårene, når de satser på udvikling af ny
teknologi.”
Evt. behandlingskrav må ikke indføres således, at det vil give en konkurrenceforvridning for
danske shredderoperatører, men bør som minimum i givet fald være forankret i EU lovgivningen.
Disse kunne evt. indføres i den kommende revision af BREF-note om affaldsbehandling.
Vi har desværre kunnet konstatere, at skiftende regeringer, myndigheder og folketingsflertal med
kort varsel har ændret betingelserne og vilkårene for shredderoperatører i Danmark. Her tænkes
på følgende hændelser:
Afgift på deponering af farligt affald fra shredderaffald.
Afgift på forbrænding af farligt affald.
Midlertidig tilladelse til forbrænding af shredderaffald fra Miljøstyrelsen indtil udgangen af 2013
Forlængelse af denne tilladelse til udgangen af 2014.
Der kræves ganske store investeringer i udbygning af sorteringsanlægget for at opfylde kravene
stillet af Miljøstyrelsen for at gøre affaldet egnet til forbrænding i forhold til disse krav. Det er svært
at retfærdiggøre større investeringer med en så kort tidshorisont.
Afsnit 9: Tværgående initiativer med fokus på grøn omstilling og nye
erhvervsmæssige muligheder:
Det nytter ikke noget, at man øger genanvendelsen, hvis der ikke er et marked, der kan aftage de
materialer, der kommer ud af sorteringsprocessen. Især plastindustrien har tidligere belyst, at der
indenfor brugen af genanvendelige plastmaterialer er opstillet lovgivningsmæssige barrierer og det
fremme absolut ikke incitamentet til at øge genanvendelsen. Der skal også skabes et marked og
herved en efterspørgelse på affaldsmaterialer – og et sådanne marked har vi svært ved at se
eksisterer pt.
Afsnit 10: Bedre tilsyn og håndhævelse – hurtigere omstilling:
GI er meget tilfreds med, at der i planen fokuseres på et bedre tilsyn. Det nuværende tilsyn
fremstår desværre ofte meget uens og personafhængigt alt afhængig efter hvilken kommune
virksomheden ligger i, og er man en virksomhed med flere filialer, kan det virke meget
uprofessionelt at se, hvorledes ens tilsyn kan varierer. Derfor mener vi, at man bør overveje at løfte
denne opgave ud af kommunernes hænder og over i et statsligt regi. Det er klart vores opfattelse, at
noget må der ske på det område, for den konkurrenceforvridning det uensartet tilsyn skaber nu er
ikke hensigtsmæssigt og er med til at gøre det meget besværligt at drive virksomhed i Danmark.
Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er I meget velkommen til at tage kontakt, og GI
ser samtidig frem til en forsat dialog omkring udmøntningen af ressourceplanen og stiller meget
gerne op med hensyn til et eventuelt kommende arbejde i forbindelse hermed.

Med venlig hilsen
GenvindingsIndustrien

Josefine Thrane Sletten
Sekretariatschef
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Kære Miljøministeriet
Hermed høringssvar til udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering
Eftersom dele af ressourceplanen er henvendt direkte til servicebranchen undrer det os, at HORESTA
ikke fremgår på høringslisten og ikke har modtaget denne høring. Vi håber derfor at modtage fremtidige
relevante høringer direkte.
Med venlig hilsen
Mikal Holt Jensen
Miljøchef, sekretariatsleder Green Key

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København
Sendt som e – mail til mst@mst.dk

27. januar 2014

Høring af udkast til ressourceplan for affaldshåndtering med tilhørende miljørapport
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HORESTA har fået kendskab til ovennævnte høring på DAKOFA seminar om samme emne den 21.
januar 2014, hvor der er frist den 28. januar 2014.
Eftersom dele af ressourceplanen er henvendt direkte til servicebranchen undrer det os, at HORESTA
ikke fremgår på høringslisten og ikke har modtaget denne høring. Vi håber derfor at modtage fremtidige
relevante høringer direkte.
Turist- og serviceringsbranchen gør allerede meget for at sortere og genanvende affald og har fokus på
at nedbinge mægden af affald. På det organiske områder har branchen og HORESTA længe haft fokus
på at nedbringe madspildet – både af miljømæssige men også af økonomiske årsager.
Overordnet set vil HORESTA og branchen gerne være med til at arbejde for yderligere genanvendelse.
Det giver god mening at genavende mere, og det er godt at der med ressourceplan- og strategi sættes
fokus på det. Men vi synes dog, at det er meget ambitiøs at papir-, pap-, glas- og plastemballage fra
servicesektoren fra 53 % til 70 % i 2018 og for organisk affald fra 17 % til helt op til 60 % på fire år.
De omtalte initiativer er ikke nok til at nå de omtalte mål. Vi imødeser en yderligere dialog herom og en
informationsindsats overfor servicebranchen, som er beskrevet i planen. Men for at øge genanvendelsen
er der nogle ting, som bør være opfyldt. Der bør være mere fokus på, hvordan borgere, turister og erhvervsvirksomheder tænker affaldsløsninger. Mange af de eksisterende regler fokuserer på at gøre det
nemt for myndighederne, men ikke på dem som skal stå for den reele sortering Det kræver en hel ny
måde at tænke affaldsløsningerne på. Det skal overordnet være nemt, ens og kunne betale sig.
Nemt
Det skal være nemt at sortere og komme af med sit affald. Løsningerne skal kunne fungere i dagligdagen
både for store og små virksomheder og for deres personale og gæster.
Reglerne bør være mere enkle. Efterhånden er det meget svært at gennemskue reglerne både for store,
men især mindre virksomheder. Med de komplicerede regler - især ved prisfastsættelse for afhentelse er der opstået et nyt erhverv, hvor konsulentvirksomheder rådgiver vores medlemmer om, hvordan de
overholder reglerne, optimere deres affaldsløsninger og ikke kommer til at betale for meget for at få
afhentet sit affald pga. uigenskuelige gebyrregler. Det bør ikke være nødvendigt.
I forhold til organisk affald skal det gøres nemt og hurtigt at ansøge om etablering af affaldskværne, så
ny- eller ombyggede hoteller ikke vælger denne løsning fra pga. langsommelig og omstændig sagsbehandling.
Mange af vores medlemmer har en affaldsløsning i en lille baggård i en storby eller sammen med andre
ejere, så det bør forskes mere i lette måder at kompirimere og opbevare affaldet uden lugt-, sundhedsog syngener for turistgæsterne.

cvr.nr. 17 01 48 11

Ens
Virksomheder og turister kender ikke kommunegrænser. Hvis vi skal nærme os målene i ressourceplanen vil det kræve mere ens regler eller procedure. En lystsejler, cykelturist eller hotelgæst kender ikke
kommunegrænser. Hvis turisterne skal bidrage til en øget sortering og genanvendelse kræver det, at de
finder samme affaldsløsning om de er i Hvide Sande, på Mors eller midt i København. Hvis det er for
kompliceret eller for forskelligt, er der fare for, at de opgiver, og alt affald havner i dagrennovation.
Mange af vores medlemsvirksomheder er kæder, som er i forskellige kommuner. Det kræver ekstra
arbejde for dem at undersøge og tilpasse deres løsning til hver enkelt kommune, hvor de har virksomheder. Det burde være muligt for et hovedkontor, brancheorganisationer eller rådgivningsvirksomhed at
finde en løsning, som fungerer i alle kommuner.
Turistbranchen er kendt for at have stor rotation blandt virksomhedens medarbejdere med en masse
ufaglært og sæsonbestemt arbejdskraft. Ligeledes beskæftiger branchen en masse med andre nationaliteter, sprog og kulturer. Hver gang nyt personale skal sætte sig ind i nye systemer og løsninger, er der en
risiko for at sorteringen ikke fungere optimalt. En kok som er på Bornholm om sommeren og i København
om vinteren eller en rengøringsdame, som både har job i København og Hvidovre bør kunne sortere sit
affald på samme måde.
Som brancheforening er det svært at undersøge og rådgive medlemmer, som ønsker at gøre noget
ekstra eller blot ønsker at leve op reglerne. HORESTA er nok ikke de eneste organisation eller virksomhed, som har måttet 98 affaldsplaner igennem for at danne sig et overblik. Der bør kunne gøres lettere.
I forbindelse med indsamling af organisk affald fra fx affaldskværne skal der sikres en standard, så det
bliver let at skifte affaldsindsamler uden at der skal udskiftes en masse rør og beholdere eller lifter, når
affaldet skal op eller gennem små trapper og gange.
Betale sig
Det skal kunne betale sig at sortere sit affald. Alt andet lige koster det tid, penge og plads at sortere sit
affald i en travl hverdag. De steder, hvor der er et økonomisk inititament og hvor man ligefrem kan sælge
sit affald, går det meget bedre.
HORESTA har noteret, at et af initiativerne i planen handler om analyse af gebyrstruktur, og vi vil gerne
understrege, at turistbranchen allerede er hårdt ramt af gebyrer og afgifter, som bidrager til et meget højt
prisniveau og ringere konkurrenceevne. Så det handler ikke om at sætte dagrennovationsgebyrer yderligere op, men om at gøre det mere økonomisk lukrativt at sortere sit madaffald og evt. andre fraktioner
fra, så det både kommer miljøet og erhvervet selv til gode.
Med venlig hilsen
Mikal Holt Jensen
Miljøchef
HORESTA
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28. januar 2014
Høringssvar til Ressourceplan for affaldshåndtering
Håndværksrådet kan i udgangspunkt støtte ambitionen om at skabe mindre affald og
genanvende mere. I forhold til ressourceplanen har Håndværksrådet nedenstående
generelle kommentarer.
Overordnet set har Danmark haft stor succes indenfor affaldsområdet og i forhold til at
genanvende. En succes der er skabt med opbakning både fra private og erhvervslivet,
derfor er det vigtigt, at der fortsat bygges på sund fornuft når affaldet skal håndteres.
Samtdig er vigtigt for Håndværksrådet at pointeret, at det ikke må blive dyrere eller mere besværligt at producere og håndtere affald, hvis vi fortsat ønsker et land med produktion og udvikling må det i eller anden grad accepteres at der produceres affald. Derfor er det ligeså vigtigt at have fokus på, hvordan vi bedst muligt kan sortere og aflevere affaldet enten via private affaldsselskaber eller kommunale genbrugspladser.
Med tilgængelighed er det eksempelvis både et spørgsmål om åbningstider på en
kommunal genbrugsplads og i forhold til håndtering og administration. Erfaringerne fra
den nuværende tilmeldeordning for erhvervsaffald på kommunale genbrugspladser og
opkrævning af administrationsgebyr, bør nøje vurderes i forhold til om det er den optimale ordning, dels i forhold til at sikre at affald rent faktisk havner det rigtige sted, og
dels om det er samfundsøkonomisk den mest hensigtsmæssige løsning, som man anvender i dag med mange forskellige betalingsmetoder og priser eller om man i stedet
skal overveje en model, hvor man på tværs af kommunegrænserne har en mere ensartet model.
Samlet set vil Håndværksrådet opfordrer til, at man i forhold til ambitionerne om et
’Danmark uden affald’ og tager udgangspunkt i erhvervslivets konkurrenceevne og gør
det dyrere og mere besværligt at drive virksomhed i Danmark.
Håndværksrådet stiller sig naturligvis til rådighed i forbindelse med uddybende
spørgsmål eller kommentar.
Med venlig hilsen
Lars Magnus Christensen
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Miljøstyrelsen

Høringssvar fra Ingeniørforeningen MST770-00019
Ingeniørforeningen takker for muligheden for at komme med høringssvar på Ressourceplan for affaldshåndtering. Vi er meget glade for at ressourceperspektivet er
kommet i fokus i Danmarks håndtering af affald. Vi værdsætter det grundige arbejde, der er lavet på området og har store forventninger til at Danmark kan opnå
en højere ressourceeffektivitet og kan forsætte med at eksportere gode og innovative løsninger inden for området.
Ressourceplan for affaldshåndtering dækker bredt genanvendelse og affaldshåndtering. Vi har valgt at fokusere vores høringssvar på 2 områder. Dels elektronik
skrot og dels de tværgående initiativer.
Elektronikskrot
Ingeniørforeningen er glad for, at Ressourceplanen lægger særligt vægt på elektronikskot. Vi mener det er et område hvor Danmark både kan udnytte ressourcerne i affaldet bedre og skabe eksport og arbejdspladser. I dag er vi ikke dygtige nok
til at genanvende de værdifulde metaller, der indgår i elektronik. Vi er meget enige
i, at det er en god start at få mere elektronikskrot ud af den almindelige affaldsstrøm. Vi mener, at Miljøstyrelsens partnerskab potentielt kan bidrage til en øget
genanvendelse, men der er brug for en række forsøg på modtage stationerne.
Vi anderkender, at Ressourceplanen taler om kortlægninger, men vi vil gerne løfte
processen en tand videre så der bliver tale om forsøg og udvikling. Det drejer sig
blandt andet om forsøg, der kan afsøge hvordan vi kan få volumen op på de værdifulde dele af elektronikskrottet. Det kræver tæt samarbejde med fx de største
Radio-tv producenter. Vi vil i denne sammenhæng fremhæve robotteknologi, der
vil kunne bruges til at adskille i de anvendelige dele før findeling i shredderaffald.
Vi støtter derfor Ressourceplanens konklusion om at forbehandling af elektronikskrot er en cleantech vækst mulighed for Danmark. Vi mener at løsninger inden
for dette område vil blive efterspurgt i hele Europa.

27. januar 2014

høringssvar fra Ingeniørforeningen

Tværgående indsatser
Ingeniørforeningen er meget positive over tankerne bag kapitel 9 omkring de tværgående initiativer med fokus på grønomstilling og nye erhvervsmæssige muligheder. Vi ser meget frem til at tankerne bliver mere udfoldet.
Vi vil gerne tilføje at problematikken omkring efterspørgsel af sekundære råstoffer
også burde indgå her. I dag bliver indsamlet fx plast til genbrug, der kun kan indgå
i meget få nye produkter. Her vil udviklingen af produkter der indeholder genbrugsmaterialer være en del af vejen imod lukkede materiale kredsløb. Nogle af
disse initiativer vil ligge i regi af partnerskaberne, andre i relation til EU-direktiver
(fx eco-design), noget i relation til mulighederne for de offentlige indkøbere, nogle
steder ligger begrænsningerne i standardiseringen andre steder kan det handle om
manglende viden hos producenter og andre steder igen er de kemikalietilsætningen der begrænser. Samlet set mener vi, at det kræver en tværgående indsats hvis
der skal opbygges en efterspørgsel efter sekundære råstoffer i Danmark.
Med venlig hilsen
Pernille Hagedorn-Rasmussen
IDA, Ingeniørforeningen
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Høringssvar fra KL over Danmark uden affald ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018
KL har modtaget udkast Danmark uden affald - ressourceplan for
affaldshåndtering 2013-2018 i høring. Vi skal på den baggrund udtale
følgende, idet der tages forbehold for den politiske behandling af sagen.

Den Klik her for at angive en dato.

Sags ID: SAG-2013-07362
Dok.ID: 1807931

Direkte
Mobil

Generelle bemærkninger
KL støtter ressourceplanens mål om at skifte fokus fra affald til ressourcer,
hvor værdien af materialerne og næringsstofferne i affaldet udnyttes bedre.
Det er positivt, at der arbejdes med en samfundsmæssig holdningsændring,
så vi ser vores affaldsproduktion som et aktiv – en ressource, vi skal
udnytte.
En succesfuld omstilling er et fælles ansvar, som vi foreslår, at stat og
kommuner arbejder tæt sammen om at realisere. Omstillingen bør ske i
samspil med udviklingen af ny teknologi, og drevet af
forretningsmuligheder for danske virksomheder og af forventningerne til
essentielle ressourcers tilgængelighed på længere sigt.
Vi noterer os, at regeringen erklærer sin tillid til kommunerne, og at planen
umiddelbart ikke stiller krav om implementering af nye ordninger. Det er
positivt, at kommunerne har frihed i valg og udformning af ordninger m.v.
Det er også positivt, at planen rummer en række initiativer, der støtter
erfaringsopsamling, udvikling af nye indsamlingsordninger samt sorteringsog behandlingsanlæg m.m. Men det kræver en koordineret og styret indsats
at nå de ambitiøse mål. Denne dialog og proces ser vi frem til.
Omvendt giver planen ingen nye virkemidler, og målet om 50 % genanvendelse er så markant, at det forventeligt kun kan nås ved indsamling af
organisk affald og yderligere sortering af det tørre husholdningsaffald,
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hvilket ærligt bør fremgå af planen. KL ønsker en nærmere drøftelse af
Miljøstyrelsens beregningsmodel anført i bilag 5. Definitionen af
husholdningsaffald kan hverken genfindes i affaldsdirektivet eller den
danske affaldslovgivning.
Den varslede evaluering i 2016 skal aftales nærmere med KL. Det giver ikke
mening at evaluere på baggrund af data fra affaldsdatasystemet i 2016. Der
er en række udfordringer med at få en retvisende opgørelse af
genanvendelsen på kommuneniveau.
Ressourceplanen varsler ændringer, men beskriver ikke nærmere, hvordan
vi opnår en mere effektiv affaldsforbrændingssektor. Vi mener, at
samarbejdet i "ressourcesporet" om sorteringsanlæg og organisk affald
kræver kommunernes opmærksomhed og gensidige tillid. Det risikerer
spørgsmål om liberalisering og afvikling af forbrændingskapacitet at
forstyrre. Det er derfor vigtigt, at tænke "ressourcespor" og
"forbrændingsspor" sammen, så vi har tiden til at gennemføre et ansvarligt
kursskifte.
I kursskiftet skal Danmarks muligheder ses i en europæisk kontekst.
Samtidig med at vi sørger for, at kvaliteten af genanvendelsen er i orden,
skal vi være åbne over for fordelene ved, at affaldsbehandlingen sker på
tværs af landegrænser og have fokus på de områder, hvor vi får størst effekt
af investeringerne i Danmark.
Endelig mangler vi forebyggelsesstrategien, som også kan have stor
betydning for, om vi kan nå høje genanvendelsesmål. Forebyggelse og
cirkulære ressourcestrømme er det mest fornemme, og det er naturligvis
positivt, hvis affaldet kan undgås. Bagsiden er, at det forringer
kommunernes mulighed for at nå målet, hvis der trækkes genanvendeligt
affald ud af affaldsstrømmen, da det påvirker genanvendelsesandelen
negativt. At forebyggelsesstrategien mangler, betyder også, at kommunerne
savner det fulde input til forhold til den kommende affaldsplanlægning.
Hovedsynspunkter i punktform
Tværgående





Erfaringsopsamling, information og videndeling mellem
kommunerne er essentielt
Øget og forbedret digitalisering til at understøtte initiativerne kræver
valide data og ensartedhed – det er et stort behov for et kvalitetsløft
af såvel affaldsdatasystem, affaldsregister som Nstar
Ved sammenligning og vurdering af målopfyldelsen bør det ske med
tanke på effekterne for miljøet og ikke kun ud fra
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genanvendelseprocenter. De 50% sætter ved den valgte metode
kommunerne under pres og kan give incitamenter til at genanvende
de tungeste fraktioner frem for dem, der har en større miljø-,
ressource- eller klimaeffekt. Fx giver plast kun et beskedent bidrag
til genanvendelsesprocenten, men et stort bidrag til klimaeffekten.
Husholdningsaffald
Fastsættelsen af mål bør understøtte kvaliteten i affaldshåndteringen og
dermed ressourcekredsløbet.
For at sikre en ansvarlig omstilling af affaldssystemet skal stat og
kommuner være i tæt dialog og understøtte udvikling og stordrift.
Nye indsamlingssystemer og behandlingsløsninger kalder på forpligtende
partnerskaber, hvor stat, kommuner og virksomheder tager fælles ansvar for
ressourcerne.
Sorteringsanlæg
”State of the art” sorteringsanlæg skal være en miljømæssigt og økonomisk
effektiv løsning, hvor der sikres stordriftsfordele.
Der skal kunne modtages affald fra både husholdninger og virksomheder.
Organisk affald
Demonstrations- og udviklingsprojekter bør afklare, hvilke indsamlings- og
behandlingsløsninger, som kommunerne skal vælge.
Der skal være robuste indsamlings- og behandlingsløsninger, som giver en
miljømæssig gevinst på plads, inden borgerne skal til at sortere det
organiske affald fra.
Kommunerne skal have forlænget muligheden for at indsamle organisk
affald fra virksomheder.
Affald fra servicesektoren
Kommunerne skal kunne tilbyde indsamling af genanvendeligt affald over
for en bredere kreds af virksomheder.
Der bør også fastsættes forpligtende mål for erhvervsaffaldet, hvor det
underbygges, hvordan målene opnås.
3

Elektronikaffald
Der er brug for en yderligere indsats for at sikre værdifulde ressourcer i
elektronikaffaldet.
Bygge- og anlægsaffald
Området skal prioriteres højere blandt andet ved en øget tilsyns- og
vejledningsindsats på byggepladser og modtageanlæg.
Der skal yderligere fokus på at hindre unødig spredning af farlige stoffer i
affald fra byggeri og anlæg.
Der er behov for et generelt kompetenceløft hos alle aktører
Grøn omstilling
Der er behov for at indtænke kommunerne, som en aktiv part i en grøn
omstilling, samt skabe klare rammer for, hvordan stat, kommuner og
virksomheder kan samarbejde i forpligtende partnerskaber.
Tilsyn og håndhævelse
Det er vigtigt at kommunerne kan være i dialog med virksomhederne og
kan stille krav og/eller motivere efter behov.
Mængder og kapacitet
Planen bør forholde sig til sammenhængen med energisystemet samt import
og eksport af energi- og materialeressourcer.
Den videre proces
Da omstillingen og det ambitiøse mål rummer markante udfordringer er der
behov for et tæt samarbejde for at løfte ressourcedagsordenen.
Vi ser et perspektiv i et dedikeret partnerskab mellem staten og
kommunerne, hvor KL og KTC-undergruppen for affald og ressourcer kan
indgå i en samarbejde med Miljøstyrelsen om implementeringen af
ressourceplanen.
Med henblik på at arbejdet struktureres, foreslås et kommissorium og en
tidsplan for samarbejdet med en tidshorisont på 3-5 år. Samarbejdet sker
mellem myndighederne og med et strategisk sigte.
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Ved siden at dette myndighedssamarbejde foreslås – inspireret af det
velfungerende samarbejde i Energisparerådet – nedsat et Ressourceråd med
deltagelse af de 10-15 mest betydende aktører. I rådet kan der ske en
løbende justering af indsatsen, tilrettelægges partnerskaber og faciliteres
processer.

Med venlig hilsen

Anders Christiansen

Uddybende specifikke bemærkninger følger nedenfor:
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Specifikke bemærkninger

Husholdningsaffald
Husholdningsaffaldet er centralt, da det vedrører alle borgere og udgør en
stor del af affaldet. Målet om 50 % genanvendelse er imidlertid særdeles
markant, når udgangspunktet er 22 % i 2011. Som det understreges i
ressourcestrategien fra oktober, er det vigtigt, at indsatsen tilrettelægges
omkostningseffektivt og på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde.
Da der er stor forskel på omkostningerne, og hvad der giver mening lokalt,
bør det tydeliggøres, at målet er vejledende for kommunerne samlet set.
Målet på 50 % genanvendelse risikerer desværre at virke mod hensigten, da
en forfølgelse af målet ikke automatisk har en positiv miljømæssig gevinst.
Ved alene at måle på, hvad der er indsamlet til genanvendelse, afspejles ikke
de forskelle, der er ved at genanvende et kg plast, et kg kartoffelskræller
eller et kg glas – eller hvad alternativet til genanvendelsen er. En snæver
fokusering på målet giver anledning til at gå efter de affaldsfraktioner, som
vejer mest, og i øvrigt samle mest muligt ind til genanvendelse uden tanke
for kvaliteten, og dermed hvad der bruges i ny produktion. Dermed rettes
fokus væk fra det, som burde være det essentielle, nemlig reelt at bidrage til
ressourcekredsløbet. Det er især for farligt affald og plast, hvor der er
behov for at supplere mængdeopgørelser i ton med mål for kvaliteten. Det
er især vigtigt at bevare fokus på farligt affald, så den høje standard for
håndtering af denne affaldstype opretholdes.
KL kan på vegne af kommunerne i tæt dialog med Miljøstyrelsen pege på,
hvordan omstillingen af affaldssystemet sker mest hensigtsmæssigt. Vi
stiller gerne vores viden til rådighed i forbindelse med de mange initiativer,
der oplistes i ressourceplanen. På mange af områderne ligger kommunerne
inde med stor viden og erfaring.
Der er brug for at understøtte stordriftsfordele og de optimale
oplandsstørrelser, og at hver kommune ikke selvstændigt finder egne
løsninger. Det kan understøttes ved at fastsætte klare og målbare mål for,
de indsatser der skal prioriteres. På den måde sikres, at der sker en vis
ensretning i den måde kommunerne håndterer affaldet på, uanset hvor man
befinder sig. Samtidig vil det samlede mål kunne nås hurtigere og mere
effektivt.
Konkret skal der ske en afklaring af, hvordan de i Finansloven afsatte 200
mio. kr. udmøntes. Her mener vi, at kommunerne og staten bør spille en
central rolle ved at samarbejde om opgaven ved at understøtte en
implementering af ressourceplanen ved blandt andet at samle og oplyse om
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erfaringer. Et virtuelt videncenter for kommunal erfaringsopsamling og
vidensdeling skal overvejes.
Med henblik på at udnytte de eksisterende erfaringer bør de gode eksempler
for håndtering af husholdningernes affald, som allerede foreligger,
offentliggøres hurtigst muligt, så kommunerne kan bruge dem i forbindelse
med den kommende planlægning. For at kommunerne kan arbejde mere
aktivt med at lære fra andre af EU, bør der også gives tilskud til
erfaringsudveksling mellem kommuner på tværs af lande.
Der efterlyses en sammenhængende argumentation for, at det er hos
husholdningerne, at der er mest hente. Endelig bør det præciseres, i hvilken
udstrækning et initiativ i ressourceplanen er en kommunal opgave – eller
hvornår og hvordan det eventuelt bliver det. Der ses således ikke en klar
rollefordeling i ressourceplanen. En samlet handlingsplan, hvor de enkelte
initiativer er anført, herunder med parternes rolle i forbindelse med
initiativet og tidshorisont for gennemførelse, kunne lette kommunernes
overblik.
Borgerne skal være klar over, at samfundet forventer en øget udsortering af
affaldet. Det er positivt, at planen rummer en informationsindsats over for
borgerne, hvilken vi håber retter sig mod ressourceplanens indsatser og mål.
Sorteringsanlæg
Sorteringsanlæg er væsentligt. Ikke alene grundet de miljømæssige gevinster,
men også fordi de giver mulighed for at reducere antallet af
affaldsbeholdere. Det vil frigøre plads, hvilket særlig har værdi i tætte
byområder. Færre beholdere vil også gøre det enklere for borgerne at
sortere rigtigt, og dermed øget kvaliteten af og opbakning til
kildesorteringen. I spredt bebyggelse eller områder, hvor der ikke allerede er
kildesortering, kan en samlet opsamling af genanvendeligt affald med
henblik på efterfølgende sortering billiggøre indsamlingen, da der ikke skal
investeres i beholdere og biler i samme omfang som ved fuld kildesortering.
Vi mener, at det bør overvejes at koble partnerskab for plastaffald med
udviklingen af affaldssorteringsanlæg, idet sortering af plast kan indgå som
en del af et ”state of the art” sorteringsanlæg. Et automatisk sorteringsanlæg
med tilstrækkeligt store mængder kan understøtte planens hensigt om
fortsat udvikling af teknologierne og systemløsningerne, så energi og
materialeressourcer udnyttes endnu bedre.
Automatiske affaldssorteringsanlæg skal være miljømæssigt og økonomiske
effektive. Det er imidlertid vigtigt at være bevidst om de geografiske
forskelle, der er mellem Hovedstadsområdet og det øvrige Danmark.
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Befolknings- og virksomhedstæthed og dermed affaldsproduktionen har en
anden spredning i provinsen, men der skal fortsat sikres
behandlingsmuligheder, der understøtter regeringens ressourceplan. Det
kan betyde, at der skal tænkes i forskellige løsningsmuligheder for at opnå
samme effekt i hele landet.
Det er oplagt, at der placeres et anlæg i Hovedstadsområdet, hvor
affaldsgrundlaget er størst og afstandene overskuelige. Her kan sortering af
plast indgå som en del af et ”state of the art” sorteringsanlæg. Behandlingen
af plast er således fortsat en stor udfordring på grund af mange typer og
krav til renhed. Visse anlæg til behandling af plast modtager ikke blandet
plastaffald, og anlæg, der modtager hård og blød plast samlet, tager en
meget høj pris for modtagelsen. Samtidig er der ikke sikkerhed for, at
plasten reelt bliver genanvendt.
I forhold til afsætning er det sådan, at kommunerne må tilrettelægge
indsamlingsordninger efter de løsninger, der tilbydes i privat regi uden
hensyntagen til serviceniveau, arbejdsmiljø, økonomi m.v. Sorteringsanlæg
med kommunal deltagelse kan være med til skabe afsætningsmulighed og
samtidig ensarte affaldsstrømmene. Det skal i den sammenhæng afklares,
hvilke affaldsfraktioner, som kommunerne med fordel kan indsamle samlet
med henblik på efterfølgende sortering.
”State of the art” sorteringsanlæg bør være for affald fra både
husholdninger og virksomheder, idet affald der ligner husholdningsaffald,
bør indsamles og behandles på samme vis. I den sammenhæng er det
afgørende at få afklaret mulige forretningsmodeller samt organisering og
rammevilkår for at sikre, at man finder sammen i tilstrækkeligt store
oplande og forholder sig til væsentlige spørgsmål som påpeget i
Miljøministeriets fyrtårnsprojekt om sorteringsanlæg. Med henblik på at få
de bedste fremadrettede løsninger på ressourceudfordringen skal
samarbejdet sikre stordrift og udnytte parternes forskellige kompetencer og
finansieringsmuligheder.
En barriere i det offentligt-private samarbejde om drift af behandlingsanlæg
er, at det kommunale affald og erhvervsaffald er reguleret forskelligt. Der er
behov for maksimal fleksibilitet for behandlings- og modtageanlæg, så
husholdnings- og erhvervsaffald kan behandles på samme anlæg og vilkår
med henblik på realisering af stordriftsfordelene. Det samme gør sig
gældende for de regler, der generelt findes for at etablere samarbejder på
tværs af offentlige og private aktører. Der opfordres til at underbygge de
gode intentioner om samarbejde aktørerne imellem med lovændringer, der
muliggør dette.
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Større sorteringsanlæg giver bedre mulighed for løbende at afprøve og
indføre ny teknologi. Derfor skal mængderne samles, og der bør skal være
opmærksomhed på og incitament til, at der løbende sker modning og
ibrugtagning af ny teknologi under hensyntagen til økonomi, efterspørgsel
og forventet ressourceknaphed.
Ved tilskud til udvikling og demonstration af et ”state of the art”
affaldssorteringsanlæg til håndtering af tørre fraktioner er det essentielt, at
der sker en tæt koordinering mellem den kommunale
kildesortering/kildeopdeling og den automatiske eftersortering. Det er også
væsentligt, at kommunerne har den videst mulige leveringsret til et
kommende fælles sorteringsanlæg, uden at de kommunale leverancer skal
sendes i udbud. Ved almindeligt udbud er der i praksis begrænset mulighed
for løbende at optimere genanvendelsen, og der er desuden risiko for, at
den forbrændingsegnede rest ender på udenlandske anlæg.
Organisk affald
Det er meget vigtigt at finde løsninger, der på en gang sikrer en udnyttelse
af næringsstofferne. Blandt andet er der behov for at se nærmere på, hvad
de mest optimale måder at indsamle på i det åbne land og i byområder,
herunder udfordringer med nedgravede beholdere, mobilsug og skakte.
Fordi omlægningen af indsamlingssystemet har stor betydning for den
enkelte borger og samtidigt store økonomiske konsekvenser, er det vigtigt
at få fundet det rigtige ”set up”.
Mange borgere vil gerne sortere det organiske fra, og det skal vi give
mulighed for. Men vi skal undgå fortidens fejl, der ofte står lysende klart i
borgernes bevidsthed. I erkendelse af tidligere tiders udfordringer i blandt
andet Helsingør og Aarhus Kommuner, er det vigtigt, at løsningerne og
kapaciteten er der, inden vi beder borgerne om at sortere. Vi skal tage
ansvar for, at der netto er miljømæssige gevinster og herunder sikre, at
næringsstofferne i den sidste ende kan bringes ud på landsbrugsjord,
optages af planterne og indgå i nye fødevarer. Vi skal med andre ord
respektere borgernes indsats i køkkenet.
Kommunerne mangler retningslinjer for, hvilke former for behandling af
bioaffald, der ønskes anvendt. Da ressourceplanen også skal ses i
sammenhæng med energiaftalen er, bør krav om behandling med
energiudnyttelse overvejes.
Hjemmekompostering har været og er udbredt i mange kommuner. Der bør
afklares, om ressourceplanen lægger op til en udfasning af
hjemmekompostering eller om hjemmekompostering er en hensigtsmæssig
måde at udnytte en del af bioaffaldet på.
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Kommunernes mulighed for at tilbyde virksomheder deltagelse i ordning
for organisk affald ophører 1.1.2016. Samtidig fremgår det af
ressourceplanen, at affald fra andre kilder med tilsvarende affald, kan
indregnes i genanvendelsesmålet. Vi mener, at organisk
dagrenovationslignende affald fra fortæring og madaffald fra
spiserum/spisesteder og kantiner ved virksomheder bør indsamles med
henblik på bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Nogle steder findes der
ikke private indsamlere, der tilbyder afhentning af organisk affald. Det
betyder, at såfremt det organiske affald ikke indsamles i den kommunale
ordning, vil ressourcerne i det organiske affald ikke blive udnyttet optimalt.
En begrænsning i kommunernes adgang til alene at indsamle den organiske
del af affaldet frem til 2016 vil medføre en betydelig risiko for, at mange
især virksomheder med en mindre produktion af organisk
dagrenovationslignende affald efterfølgende vil håndtere det organiske
affald som restaffald. Selvom der fra 2016 vil blive etableret private
indsamlingsordninger for kildesorteret organisk dagrenovationslignende
affald fra virksomheder, vil en sådan ordning primært være målrettet
virksomheder med større produktion af organisk dagrenovation.
Hensynet til kommunernes tilrettelæggelse af ordningerne bør også tages i
betragtning. Forskellen i reguleringen af henholdsvis organisk
dagrenovation/dagrenovationslignende affald fra husholdninger og erhverv
kan betyde, at virksomheder i kommuner med rumdelte beholdere vil
opleve, at de skal bruge ordningen for den del af affaldet, der vedrører
restaffald, men ikke ordningen for organisk affald. Det vil sige, at det ene
rum i beholderen vil være tomt. Til gengæld skal det organiske affald
håndteres i privat regi med yderligere opsamlingsmateriel til følge. Endelig
er det af stor værdi, at organisk affald håndteres på samme måde, uanset om
du er på arbejde eller hjemme.
Der bør på den baggrund ikke være udløb i forhold til muligheden for at
benytte den kommunale ordning og dermed servicere interesserede
virksomheder, hvilket kan medvirke til at fastholde og eventuelt øge
genanvendelsen af det organiske affald. Med fokus på ressourcerne er det
essentielt, at kommunerne har denne mulighed, da det er kommunernes
erfaring, at private transportører ikke er opsøgende over for især mindre
virksomheder, fordi kundegruppen ikke er tilstrækkelig kommercielt
attraktiv.
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Haveaffald
Med henblik på at nå effekterne for haveaffald mangler vi vejledning om,
hvordan vi bedst indsamler og opdeler haveaffaldet i de tre grupper, som
skal energiudnyttes ved bioforgasning og forbrænding eller komposteres.
Gebyrstruktur
I forhold til den varslede analyse af gebyrstrukturer på affaldsområdet,
foreslår vi, at det i højere grad bliver muligt at belønne f.eks. boligselskaber,
der er gode til at sortere.
Affald fra servicesektoren
I dag kan kommunerne tilbyde afhentning af genanvendeligt affald fra
virksomheder i blandede bolig- og erhvervsejendomme. Det foreslås, at
tilbuddet udvides til alle virksomheder, hvilket især giver mening i
byområder, hvor kommunen samler tilsvarende affald ind fra
husholdninger. Baggrunden for forslaget er, at mange mindre virksomheder
ikke kan få tilbud på afhentningsløsninger for genanvendeligt affald fra
private indsamlere, fordi mængderne fra den enkelte virksomhed er
begrænsede. Hensigten med forslaget er at forbedre
genanvendelsesmulighederne hos især små virksomheder – ikke mindst i
servicesektoren.
Vi savner, at der også opstilles forpligtende mål for virksomhederne.
Manglen på mere forpligtende mål over for virksomheder virker
ubegrundet, og placeringen af ansvaret for at nå en højere genanvendelse
hos servicesektoren selv synes bekymrende. Med liberaliseringen af det
genanvendelige erhvervsaffald, hvor affaldet gled ud af kommunens
ansvarsområde, savner vi, at regeringens plan i højere grad forholder sig til
virksomhedernes affald, og hvordan målene opnås her. Ved fastsættelse af
mål bør fokus således være på affaldets sammensætning, frem for om vi
taler husholdninger, servicesektor eller industri. Branchen er langt fra altid
fuldt dækkende for virksomhedens aktiviteter, og produktionsvirksomheder
også tilknyttet administration. Fra alle typer virksomheder er der organisk
affald, papir, pap og andet husholdningslignende affald.
Kommunernes manglende mulighed for at anvise affald til genanvendelse er
en hindring for genanvendelsen. Dialogen med virksomhederne bliver også
vanskeliggjort af, at kommunerne ikke kan hjælpe virksomhederne med
forebyggende rådgivning omkring genanvendelse. Det kan være vanskeligt
at få virksomhederne til at ressourceoptimere eller fremme industriel
symbiose, når kommunerne ikke må beskæftige sig med virksomhederne
affald til genanvendelse.
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Det er vores erfaring, at dækordningen virker ikke efter hensigten for små
virksomheder. Indsamlere af dæk kræver store mængder af dæk, før de vil
indsamle hos de enkelte virksomheder. Der bør som minimum være
centrale pladser, hvor virksomhederne selv kan aflevere deres dæk uden
betaling, ligesom de regionale pladser for WEEE.
Elektronikaffald
Vi er enige i, at elektronikaffald og batterier indeholder en række ”kritiske”
ressourcer, hvorfor der med fordel kan gennemføres en yderligere indsats
for at sikre værdifulde ressourcer i elektronikaffaldet. Det nuværende
kollektive producentansvar understøtter ikke, at producenterne tænker på
ressourcerne, og reglerne kan derfor overvejes suppleret med incitamenter
med henblik på direkte tilbagetagning, som for eksempel pantordninger o.l.
Desuden bør der ske en udvikling af behandlingen, så der sker en effektiv
og reel udnyttelse af de ”kritiske” ressourcer.
Vi ser en del brugt elektronik blive eksporteret ud af landet. Det er svært
for kommunerne at sikre, at det brugte elektronik ikke er affald. Vi har
erfaringer med, at når vi i den ene kommune bliver for strenge, rykker
eksport-virksomheden til en anden kommune. Vi mener der er brug for en
mere præcis definition af, hvornår brugte elektroniske produkter er affald,
og hvornår det stadig er et produkt samt klarhed over, hvilke
dokumentationskrav vedr. oprindelse og stand, der kan stilles til
eksportvirksomhederne. Det er både kommuner som tilsynsmyndighed og
eksportørerne der har brug for den præcisering.
Derudover er der brug for en undersøgelse af om Danmark er interesseret i
at eksportere brugte elektroniske produkter. Hvis ikke Danmark er
interesseret i at eksportere brugte elektroniske produkter, er det så på grund
af risikoen for dårligt arbejdsmiljø for modtagerne, risiko for skader på
miljøet i modtagelandet eller fordi Danmark vil holde på de vigtige
ressourcer?
Der er desuden behov for at gennemgå aftalen omkring el-skrot, da der er
en del praktiske forhold omkring håndtering som i dag giver problemer.
Således har mange kommuner i dag en-mands betjente pladser uden
maskiner (truck o.lign.), hvilket betyder, at man ikke kan håndtere
elektronikaffald som tidligere. Her er grænsefladerne ikke klare nok, og
kommunerne står tilbage med logistisk dårlige og kostbare løsninger.

12

Bygge- og anlægsaffald
Vi værdsætter de gode initiativer, herunder at skærpe krav til nedrivninger,
så der fås bedre overblik over de stoffer, der indgår i byggeaffaldet. Der er
især fokus på PCB, men der nævnes også andre farlige stoffer.
Udfordringen er at få adskilt bygge- og anlægsaffaldet, så de problematiske
stoffer behandles korrekt, mens de rene dele af især beton, tegl og asfalt
skal genanvendes eller endnu bedre genbruges ligesom det i et vist omfang
sker med mursten.
Vi mener, at området er meget vigtigt og på grund af de markante mængder
og udfordringer skal prioriteres højere. Ud over de nævnte initiativer i
planen kan der være behov for at en øget tilsyns- og vejledningsindsats på
byggepladser og modtageanlæg i lyset af de ofte store omkostninger, der
kan være forbundet med miljøbeskyttelsen. Med henblik på at øge
vidensgrundlaget er der behov for en styrket dialog mellem branchen og
tilsynsmyndighederne.
Ved fastsættelse af grænseværdi for indhold af PCB i byggeaffald, anbefaler
vi at der fastlægges en opdeling af det forurenede bygge- og anlægsaffald i
flere forureningsklasser i forhold til den videre anvendelse af affaldet,
svarende til den klassificering der benyttes indenfor jordområdet.
Vi oplever allerede i dag, at der er fokus på andre miljøfremmede
problematisk stoffer i bygge- og anlægsaffald end PCB når vi som
myndighed skal anvise affaldet. Disse grænseværdier fastsætter alle
kommunerne allerede i dag, både for PCB men også for andre
miljøfremmede stoffer – for eksempel bly og kviksølv. Kommunerne har
brug for retningslinjer med hensyn til de øvrige farlige stoffer i bygge- og
anlægsaffaldet blandt andet om hvilke stoffer, der som minimum bør
screenes for og gerne krav til analyser, samt grænseværdier for hvornår
affaldet er rent nok til fri genanvendelse.
Der er meget fokus på virksomheder, som nedriver, men der kan også være
PCB og andre farlige stoffer i bygningsaffald fra husstande. Ligesom der
kan være PCB og andre farlige stoffer i affald fra mindre nedrivninger som
falder under grænsen for screening. Dette affald ender typisk på
genbrugspladserne og håndteres typisk som uforurenet. Det er spørgsmålet,
om det er det miljømæssige bedste? Vi anbefaler, at der sættes fokus på
dette og gerne med henblik på nogle fælles retningslinjer for håndtering af
affaldet.
Det er desværre store mængder byggeaffald, der aldrig kommer til
kommunens kendskab. Kommunen får primært viden om bygge- og
anlægsaffald, når bygherren skal søge om enten nedrivningstilladelse eller
byggetilladelse, hvilket langt fra er dækkende. Det er åbenlyst, at der
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mangler viden om reglerne på området. Det gælder såvel for
nedriverer/entreprenører, bygherrer og den private borger, der frembringer
byggeaffald, herunder PCB-holdigt byggeaffald. Vi imødeser derfor det
nationale informationsmateriale, som efter det oplyste, er på vej.
Bestemmelserne om brug af bygge- og anlægsaffald som erstatning for
primære råstoffer, er vanskelige at administrere. Det er vanskeligt at fastslå
om byggeaffaldet bruges som erstatning for primære råstoffer, eller om der
er tale om affaldsbortskaffelse. Kommunerne mangler et mere præcist
regelsæt, der kan danne baggrund for at klassificere materialerne som
erstatning for primære råstoffer for eksempel tilsvarende reglerne om
klassificering af WEEE ved eksport.
Vi erfarer, at der er igangsat en del arbejde med branchen omkring selektiv
nedrivning. Vi imødeser materialet, der forventes at medføre bedre kvalitet i
affaldshåndteringen samt overholdelse af gældende regler om anmeldelse,
screening m.m. Det fremgår også, at der stilles øgede krav til
nedrivningsvirksomhedernes kvalifikationer. Vi ønsker desuden præciseret,
om der med nedrivningsvirksomheder menes virksomheder, der som en del
af deres aktiviteter foretager nedrivning af bygninger eller bygningsdele,
f.eks. entreprenører, murermestre og lignende og ikke alene virksomheder,
der har det som hovedaktivitet i CVR.
Det fremgår ikke tydeligt i ressourceplanen, hvad kommunernes rolle er i
forhold til at nå målsætningerne for bygge- og anlægsaffald, herunder
vindmøller og fjernvarmerør. Kommunernes rolle ønskes derfor præciseret.
Grøn omstilling
I planen fylder partnerskaber som et redskab for at fremme en grønne
omstilling meget. Det er med stor overraskelse, at vi ser, at kommunerne
foreløbigt ikke er tænkt med ind i de tværgående initiativer med fokus på
grøn omstilling og nye erhvervsmæssige muligheder. Vi mener, at
kommunerne har meget at byde på i den sammenhæng.
Ved samarbejder mellem stat/kommuner, virksomheder og
uddannelsesinstitutioner efter triple helix-konceptet mener vi, at det er
vigtigt at bruge kommunernes viden og erfaringer, og at kommunerne kan
spille en rolle, når det handler om grøn vækst og styrket eksport af
teknologier.
Kommunerne er afhængig af en stor udvikling for at løfte genanvendelsen
af husholdningsaffaldet, og ud over affaldet fra husholdningerne afsætter
kommunerne også affald fra egne institutioner. Kombinationen af relativt
store mængder, som kan udgøre en værdifuld basis, og interessen for
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innovation i form af nye tekniske løsninger og samarbejdsformer burde
være attraktivt for virksomhederne. Det kan for eksempel vedrøre udvikling
af nye løsninger til indsamling, sortering og behandling. Kommunerne har
adgang til billigere finansiering og et godt indblik i, hvad der er behov for
og samtidig realistisk.
For at sikre, at løsningerne er holdbare og i tilstrækkelig grad indfrier
ressourceplanens mål, er der også behov for statens aktive deltagelse. Det er
regeringens mål, og derfor er staten en part, som skal være med til at finde
egnede løsninger, der tager højde for tekniske, miljømæssige og juridiske
udfordringer. Teknisk/miljømæssigt skal investeringerne udmønte sig i
faktiske gevinster, så der ikke blot sker en udsortering med henblik på
genanvendelse, men også en faktisk genanvendelse af materialeressourcer
og næringsstoffer. Juridisk er det essentielt, at partnerskaber og nye
forretningsmodeller ”holder vand” i forhold til konkurrencemyndighederne
og EU. Som påpeget i afsnittet om sorteringsanlæg opfordres der til at
understøtte samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder,
herunder gennemføre lovændringer, der muliggør dette.
For eksempel vedrørende indkøb og udbud samt byggeri og anlæg ønsker vi
som ansvarlige ressourceforvaltere at indgå i partnerskaber, give
incitamenter og stille krav. I den sammenhæng er der behov for nye
modeller og tydelig¬gørelse af duelige samarbejdsformer mellem
kommuner og private, hvilket passende kan ske i et samarbejde på nationalt
plan, så der sikres den nødvendige kobling med rammevilkår, incitamenter
og overholdelse af EU-retten.
Endelig skal det løbende sikres, at effekterne står mål med omkostningerne.
Ressourceplanen beskriver, hvordan der skal ske en markant udvikling i
genanvendelsen og en omlægning af affaldssektoren, så målet og de
forventede effekter kan nås. Der skal blandt andet udvikles nye
indsamlingssystemer, sorteringsteknologi og være sammenhæng mellem
kapacitet til bioforgasning og affaldsforbrænding. For at undgå fejlslagne
kommunale investeringer er det vigtigt, at staten er medspiller og forholder
sig til udfordringerne med fokus på at nå en højere faktisk genanvendelse,
hvor indsamlede materialer erstatter nye råvarer.
Den grønne omstilling skal ske med fokus på de områder, hvor vi får størst
effekt af investeringerne i Danmark. I stedet for at ville det hele selv og
kunne lidt på mange områder, skal vi i mange sammenhænge udnytte
erfaringer fra udlandet. For at understøtte udvekslingen af viden og
erfaringer skal vi i større grad samarbejde i clustre på tværs af landegrænser.
Herved bliver vi selv klogere, og vi får afprøvet potentialerne i dansk
teknologi.
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Tilsyn og håndhævelse
Der lægges i ressourceplanen op til bedre tilsyn og håndhævelse for at nå
planens mål. Planen refererer en rapport om lovgivningens
innovationseffekt, hvor det er beskrevet, at ensartet og konsekvent
håndhævelse af reglerne er afgørende for innovationen. Ensartet
håndhævelse er også vigtigt for at undgå konkurrenceforvridning.
Hvis tilsyn og håndhævelse skal bruges som styringsmidler til at
gennemføre ressourceplanens mål, er det vigtigt, at der findes en enkelt og
entydig hjemmel til håndhævelse. Vi oplever, at håndhævelsen
vanskeliggøres af kompleksiteten i lovgrundlaget. Det gælder blandt andet
for bygge- og anlægsaffald, reglerne om afbrænding, eksport af WEEE,
private borgeres offentlige indsamling af brugte ting af ringe værdi (som
velgørende organisation) m.fl. Senest har vi fået høringsudkast til stramning
af eksportreglerne for EEE/WEEE i høring. Her ser det ud til, at der
gennemføres et regelsæt, der gør det lettere for kommunerne at klassificere
produkter/affald, hvilket er meget positivt.
Samtidig har vi modtaget ”Brændeovnsbekendtgørelsen” i høring. Her
forslås det, at malet og lakeret træ må bruges som brændsel i små
fyringsanlæg, der er godkendt til det. Det bliver til gengæld meget vanskeligt
for kommunerne at håndhæve disse regler, da bevisbyrden bliver meget
tung og vanskelig at håndhæve.
Det er vigtigt, at reglerne er entydige både for borgere og virksomheder
samt kommunerne, der skal administrere reglerne.
Initiativet med øget vejledningsindsats i forhold til håndhævelse vil være en
stor hjælp til kommunerne. Der stilles stadig større krav til kommunernes
sagsbehandling, og vi oplever en stigende tendens til, at sagerne prøves ved
statsforvaltninger, domstole m.fl.
Dialog med og information til servicesektoren bør suppleres med et
fokuseret tilsyn og håndhævelse, så det sikres, at der sker en udsortering og
korrekt behandling. Tilsyn og håndhævelse af affaldsreglerne er normalt
omfattet af det skattefinansierede område. Såfremt kommunerne skal lægge
yderligere ressourcer til disse opgaver, bør det sikres, at kommunerne får
midler til opgaven eller hjemmel til at finansiere opgaverne over det
gebyrfinansierede område.
Affaldsregisteret benyttes af virksomhederne til at finde
indsamlingsvirksomhederne for at sikre, at affaldet ender til genanvendelse.
Der er et stor behov for, at registeret fortsat udvikles, så det bliver et bedre
redskab for virksomheder og kommunerne til at finde de bedst egnede
indsamlingsvirksomheder.
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Ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne har givetvis stor betydning
for innovationen og for at undgå konkurrenceforvridning. Det kan
imidlertid ikke undre, at knap halvdelen af virksomhederne har oplevet, at
miljølovgivningen ikke bliver håndhævet. Tilsyn er ressourcekrævende, og
derfor sker der en naturlig prioritering af indsatsen i kommunerne. En
velfungerende affaldssortering kræver også virksomhedens engagement,
hvorfor det kan være mindst lige så vigtigt at motivere gennem dialog.
Mængder og kapacitet
Planen bør forholde sig til sammenhængen med energisystemet samt import
og eksport af energi- og materialeressourcer.
Regionerne for forbrændingsegnet affald afløses af et samlet nationalt
opland, hvor affaldsforbrændingen skal ske på de økonomisk mest effektive
anlæg. Overkapaciteten for opgøres til ca. 300.000-500.000 ton pr. år.
Vi er enige i, at forbrændingen skal ske på de mest effektive anlæg. Vi
savner dog, at planen forholder sig til energispørgsmålet, sådan at øget
genanvendelse ikke fører til stigende energipriser og/eller ubalancer i
energisystemet. Allerede nu er der eksempler på stigende varmepriser på
grund af, at varmeselskaber forhåndsdiskonterer afviklingen af ældre anlæg.
For visse affaldsfraktioner er der ikke tilstrækkeligt velfungerende
behandlingsmuligheder til rådighed i dag. Det gælder særligt plast, bygge- og
anlægsaffald og organisk affald. Der er derfor behov for, at staten støtter op
om etablering af behandlingsanlæg, så der er kapacitet til behandling af de
mængder, der forventes indsamlet.
Desuden bør planen fordomsfrit forholde sig til konsekvenserne af import
og eksport af energi- og materialeressourcer, herunder ressourcebanker
hvor affaldet oplagres med henblik på senere oparbejdning. Hvad der er
bedst, afhænger af flere forhold, hvorfor der ikke er ét enkelt svar. De
følgende forhold kun er et udpluk: Eksport som led i en specialiseret
behandling, som kun findes få steder i Europa eller Verden, er en god idé.
Det kan eksempelvis være oparbejdning af sjældne metaller. Derimod er
eksport til sortering eller behandling, hvor der kun sker genanvendelse af en
begrænset del, mens resten deponeres eller forbrændes en tvivlsom idé.
Eksempel herpå er blandet plast til sortering. Endelig er der de situationer,
hvor eksport er et decideret skalkeskjul for at undgå omkostninger og
danske miljøkrav ved bortskaffelse, som for eksempel ved i forhold til
elektronik.
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Sammenligning med mål og evaluering
Ressourceplanen henter inspiration fra andre europæiske lande, som vi
almindeligvis sammenligner os med. Blandt andet refereres mål for
genanvendelse, og i flere sammenhænge er det fra statens side fremhævet,
hvordan Danmark er blevet overhalet af andre lande. Sammenligningerne
rummer en række svagheder, og væsentligst er genanvendelsen ikke
automatisk noget godt mål for den miljømæssige effekt.
Imidlertid er genanvendelsesprocenterne de bedste indikatorer, som vi
umiddelbart har. Vi skal altså udnytte genanvendelsesprocenternes styrke og
gennemslagskraft, men samtidig være bevidst om svaghederne ved at
formidle effekten i ét tal.
Når man sammenligner med andre lande i Europa, bør der korrigeres for, at
vi i Danmark indsamler pantbelagte drikkevareemballager uden om
affaldssystemet. Klimaet og kvaliteten af vores postevand påvirker også
mængden af drikkevareemballager. Vi mener, at det vil være naturligt at lade
de pantbelagte drikkevareemballager indgå i de samlede mængder, der
indsamles til genanvendelse.
I planens bilag 5 er en detaljeret anvisning af, hvordan genanvendelsen
opgøres. Opgørelsen sker ud fra tal i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem
(ADS). I planen nævnes, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene.
Kommunerne har ved gentagne lejligheder påpeget svaghederne i ADS efter
opgaven med dataindsamling blev centraliseret. Både som tilsyns- og
planlægnings-værktøj på kommunalt niveau er ADS behæftet med store fejl
og mangler, hvilket er temmelig foruroligende. Der er altså betydelige fejl,
men på den anden side har vi som kommuner ikke de fornødne redskaber
til at rette op på konstaterede fejl og imødegå, at de gentages. Status er
derfor, at der er et stort behov for kvalitetssikring, men at kommunerne har
fået frataget opgaven og derfor hverken har ressourcer eller reel mulighed
for at kvalitetssikre data på en måde så det giver mening. Idet
genanvendelsesmålet bliver et vigtigt styringsredskab for kommunerne i
forhold til at måle effekten af vores initiativer samt fastlæggelse af evt.
yderligere tiltag, er det altafgørende, at beregningen af målet er baseret på
retvisende tal og bliver så entydigt som muligt. Vi vil derfor advare mod, at
kommunerne måles på et fejlagtigt og mangelfuldt grundlag.
Selv hvis tallene var korrekte, er der imidlertid adskillige forhold, som kan
have stor betydning for den enkelte kommune: Affaldsforebyggelse giver
mindre mængder til genanvendelse. Det sker blandt andet i form af frivillige
organisationers modtagelse, marskandiseres og antikforretningers rydning af
dødsboer, privates salg af genstande over nettet og af produkter af jern og
metal, loppemarkeder, byttecentre på genbrugsstationer, byttehjørner i
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ejendomme, mere eller mindre organiseret opsamling af genstande forud for
storskraldsindsamling, klunsning af elektronik og af jern og metal i
beholdere samt nationale frivillige tilbagetagningsordninger. I takt med at
værdien af visse typer affald stiger, har vi også set, at affaldet håndteres på
andre måder end via de kommunale ordninger for eksempel ved aflevering
til private genbrugspladser og produkthandlere (der også modtager plast,
pap, papir m.m.).
At mængderne ”på kanten” af affaldssystemet er betydelige, viser stigningen
i mange kommuners indsamling af glas de seneste år. Stigningen skyldes i
stort omfang, at de som tidligere blev indsamlet af flaskehandlere kommer
ind i de kommunale ordninger i takt med, at det er blevet dyrere at komme
af med affaldet. Omvendt forsvinder der givetvis en del ikke-pantbelagte
dåser ud af kommunernes ordninger, fordi mange supermarkeder modtager
dem sammen med de pantbelagte.
Andre steder sker der en omlastning i en nabokommune, som betyder, at alt
affaldet registreres der; affald fra storskraldsindsamling omlastes på
genbrugsstationen; to kommuner deler en genbrugsstation; erhvervs brug af
genbrugsstationerne varierer og kommunens institutioner benytter
ordningerne for genanvendeligt affald i forskelligt omfang.
Der er kendt, at papirmængderne falder kraftigt, hvilket vil medføre en
dårlige genanvendelsesprocent for papir. Det samme vil gælde for andre
genanvendelige materialer, når vi bliver bedre til affaldsminimering.
Affald til sorteringsanlæg tæller som 100 % genanvendelse, uanset at der
efterfølgende sker en anden behandling, hvilket overvurderer
genanvendelsen. Eksempelvis gør nogle kommuner en ekstra indsats for
genanvendelsen ved, at aflevere tørt brændbart fra storskrald eller
genbrugs¬station til sortering med henblik på, at træ og andre
genanvendelige materialer udsorteres. Da det trods alt kun er en mindre del,
som kan genanvendes går størstedelen videre til forbrænding.
Nogle kommuner har benyttelsespligt for virksomheder, så de skal deltage i
kommunens ordning for dagrenovation, for så vidt angår
dagrenovationslignende erhvervsaffald. Det giver behov for, at der
korrigeres for erhvervs deltagelse, da mængden indgår i nævneren i bilag 5.
Det er alt sammen konkrete eksempler fra virkeligheden, som er tilrettelagt
sådan, fordi det giver mening, og fordi det er et vilkår, at affald ikke
deklareres ved kommunegrænsen, og der ikke kropsvisiteres for affald ved
pantautomaten. Vi skal sikre, at det er nemt for borgerne at aflevere affaldet
korrekt, hvilket også er i tråd med anbefalingen i ressourcestrategien om, at
det skal være billigt og nemt at handle ressourceeffektivt (side 27). Hvis det
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står til troende, har vi sammen med miljøministeren en fælles interesse i at
målingerne afspejler virkeligheden og tilskynder til, at vi har borgeren behov
i centrum. Det må ikke være sådan, at samarbejde med frivillige
organisationer om at nedbringe affaldsmængderne eller fornuftige
samarbejder på tværs af kommunegrænser trækker ned i karakteren for
kommunen.
Når vi sammenligner mellem kommuner, kan der være store forskelle for
eksempel i husstandstyper og befolkningssammensætning, som man i nogen
grad kan tage højde for ved at beregne potentialer efter antallet af enfamilieog etageboliger samt sommerhuse. Ud over ADS beskriver planudkastet, at
genanvendelsen for hver fraktion forventes dokumenteret ud fra blandt
andet indsamlingsresultater over for potentialeopgørelser og evt.
boligsammensætningen. En beregning af genanvendelsen, der tager højde
for boligsammensætning, og flere forhold, som eksempelvis personer i
husstanden, giver mulighed for en mere nuanceret vurdering af
genanvendelsen. Hvis kommunerne bliver målt herudfra, er der imidlertid
behov for præcise oplysninger om de data, som lægges til grund, herunder
hvornår målingerne sker og data revideres.
I forhold til affald der indsamles gennem tilbagetagningsordninger bør
kommunerne som minimum få data over, hvad der indsamles til
genanvendelse fra hver enkelte kommune, således det kan indgå i den
kommunale affaldsplanlægning og mængdeopgørelse.
Vedrørende kommuners deling af genbrugsstationer samt opgørelse af
mængder fra husholdninger og erhverv bør ADS give mulighed for, at
kommunerne kan foretage en retvisende fordeling.
Der lægges op til en evaluering i 2016, hvilket er for tidligt, hvis målet med
evalueringen er at vise effekten af ressourceplanen. Grunden til dette er, at
de kommunale affaldshåndteringsplaner skal træde i kraft senest 1. oktober
2014. Det betyder, at der tidligst kan være afsat økonomiske midler til at
gennemføre initiativer fra 2015 og frem. Initiativer som udsætning af ekstra
beholdere hos husholdninger vil kræve EU-udbud og i praksis vil selve det
at sætte beholdere ud tage adskillige måneder, og effekten kan først måles
efter ordningen har været implementeret i en længere periode.
Kommunerne er ofte bundet af kontrakter, der ikke gør det muligt at ændre
ordninger her og nu. Ændring af borgers adfærd et langt og sejt træk og det
tager tid, at få omstillet affaldssystemet og tilrettelagt ordningerne på en
anden måde, så genanvendelsen kan øges. Endelig er det væsentligt for
målopfyldelsen, at der findes modtageanlæg og tilstrækkelig kapacitet til at
behandle det indsamlede affald. Det sammenholdt med, at dataene i ADS er
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mangelfulde, bør indgå i en overvejelse om, hvornår og hvordan en evt.
evaluering giver mening.
Skal evalueringen baseres på data fra ADS, vil det med den nuværende
hastighed på frigivelse af affaldsdata (og det under forudsætning af, at der
inden dette år er opnået valide og kvalitetssikrede data i affaldsdatabasen),
betyde at de data, der ligger til grund for evalueringen, vil være data fra
2014, og dermed fra før de vedtagne kommunale affaldshåndteringsplaner.
På grund af de beskrevne forhold vil vi foreslå, at evalueringen i 2016
forholder sig til vedtagelsen af kommunale affaldsplaner samt de fastsatte
mål. Det vigtige er, hvor meget kommunerne flytter sig. KL vil meget gerne
indgå i denne dialog med Miljøstyrelsen, så målingerne er valide og kan
anvendes proaktivt, så vi samlet når målet i 2022.
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Miljøstyrelsen har den 29. november 2013 udsendt høringsudkast vedrørende Ressourceplan for
affaldshåndtering. Ressourceeffektivitet og minimering af spild og affaldsstrømme står højt på
erhvervets dagsorden. Landbrug & Fødevarer ser derfor overordnet positivt på den øgede
genanvendelse af det organiske affald fra husholdninger og serviceerhverv, selvom vi gerne havde
set et højere ambitionsniveau. Det er oplagt at se mere udsorteret organisk affald som en mulighed
for at

øge råvaregrundlaget for biogasproduktionen og dermed understøtte ambitionen om

udbygningen af biogas i Danmark, ligesom andre teknologier også vil være relevante
Det er vigtigt, at der er åbenhed om teknologivalget, så det både økonomisk og miljømæssigt bliver
den bedste løsning . Det er derfor som udgangspunkt positivt, at planen er fleksibel i forhold til de
konkrete teknologiløsninger, som de enkelte kommuner kan vælge. Landbrug & Fødevarer finder
dog at det er en svaghed ved planen, at målsætningen om øget genanvendelsen af det organiske
affald ikke følges op med konkrete og bindende genanvendelsesmål. Ifølge planen skal 50% af
affaldet fra husholdningerne i 2022 indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse.
Genanvendelsesmålet på 50% i 2022 dækker fraktionerne organisk affald, papir,- pap,- glas-, plast, metal- og træaffald, og der er derfor ingen sikkerhed for, at det organiske husholdningsaffald vil
blive nyttiggjort. Vi havde gerne set et mere konkret og selvstændigt mål for det organiske affald fra
husholdninger.
Fra restauranter, dagligvarehandel m.v. forventes det, at 60% af det organiske affald indsamles og
nyttiggøres i 2018. Men igen er der tale om hensigterklæringer, og målene er ikke bindende. Det
er derfor svært at se, hvad der i sidste ende skal drive ambitionen.
Ressourceplanen er dog med til at understøtte de muligheder for vækst og arbejdspladser, der er i
udnyttelsen af bioressourcerne. Der er et stort potentiale i en bedre udnyttelse af samfundets
organiske restprodukter og sidestrømme, og det er et område, hvor de danske landbrugs- og
fødevarevirksomheder i forvejen står stærkt, og med mulighed for, at positionen kan udbygges.
Hvis planens ambitioner indfries, vil det øge mængden af biomasse, der skal genanvendes. Det vil
åbne nye forretningsområder for de virksomheder, som kan pege på konkrete løsninger til
indsamling, håndtering og anvendelse af de organiske ressourcer.
Styrkelse af udbygningen af biogas og udnyttelse af synergi mellem landbrugets biomasser og
organisk affald.
Biogasudbygningen udgør et vigtigt spor for en bedre og mere effektiv udnyttelse af det organiske
affald

og udviklingen af

en biobaseret økonomi. Det er allerede besluttet,

at

øge

biogasproduktionen baseret på husdyrgødning. Derfor vil en bedre udnyttelse af den organiske
affaldsressource i Danmark i høj grad kunne skabe synergi med landbrugets biomasser.
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Forgasning af det organiske affald sammen med husdyrgødningen sikrer maksimal udnyttelse af
anlæggene og logistiken omkring afsætning af den afgassede biomasse.
I forlængelse af ressourceplanens reference til energiaftalen skal det bemærkes, at det endnu
udestår at få håndteret de udfordringer og barrierer som er identificeret i regi af arbejdet i Taskforce
for biogas.

Næringsstofforsyningen til økologisk landbrug
For de økologiske landbrug og i overensstemmelse med principperne for økologisk produktion, er
det af stor vigtighed, at flere næringsstoffer og kulstof tilbageføres til landbruget. Derfor er
udbygningen med biogas og udnyttelse af det organiske affald til biogas afgørende for den
økologiske produktion, så næringsstofferne i større omfang tilbageføres til jorden i sorteret eller
bearbejdet form.
Kvælstofinputtet i den økologiske produktion skabes i høj grad på bedriften via kvælstoffikserende
afgrøder og grøngødning, hvorimod øvrige næringsstoffer kommer fra eksterne input, typisk via
husdyrgødning. Her vil særligt fosfor blive begrænsende på sigt.

Økologerne må i følge

økologireglerne ikke anvende kunstgødning, og er derfor helt afhængige af genanvendelsen af
næringsstoffer. Med regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2020 er
interessen for recirkulerede næringsstoffer skærpet yderlige, og vi vurderer, at en stærk
ressourceplan vil kunne blive et meget værdifuldt bidrag til at nå økologimålsætningerne. I
øjeblikket er der størst forventninger til husholdningsaffaldet, men også spildevandsslam eller dele
af dette kan på sigt blive en gødningskilde til de økologiske brug.
Fosfor i husdyrgødning
Ressourceplanen indeholder et afsnit om fosfor i husdyrgødning. Som nævnt ovenfor er det vigtigt
at tænke husdyrgødning og organisk affald sammen, når ressourcerne samlet skal udnyttes bedst
muligt. Men det virker malplaceret med et selvstændigt afsnit om fosfor i husdyrgødning (afsnit 8.2),
idet husdyrgødning ikke er omfattet af affaldsreglerne, men primært reguleres af reglerne i
husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om godkendelse af husdyrbrug. Desuden
finder vi, at teksten i dette afsnit er faglig ukorrekt når der f.eks. skrives, at ”ved intensiv gødskning
med husdyrgødning tilføres jorden mere fosfor, end planterne har brug for ”. Det påpeges, at
Danmark samlet set er i fosforbalance, så der er ingen netto tilførsel af fosfor på nationalt plan.
Landbrug & Fødevarer vil gerne i dialog med Miljøstyrelsen om bedre udnyttelse af
fosforressourcen i husdyrgødning, herunder bedre udnyttelse af fibre og husdyrgødning som
brændsel, men mener det bør ske i regi af den lovgivning, der vedrører husdyrgødning og ikke i
forbindelse med affaldsplanlægning.
Behov for bred vifte af teknologier
Som nævnt indledningsvis kan også andre teknologier end biogas være relevant for at udnytte den
organiske ressource. Hvis der skal skabes vækst og udvikling af grønne reknologier er det vigtigt,
at teknologisporet ikke låses fast. Visse fraktioner af det organiske affald kan have en kvalitet, hvor
anvendelse i biogas kan have karakter af nedklassificering. Der skal være fokus på at recirkulere
ressourcerne i de organiske fraktioner så højt oppe i værdikæden som muligt,
ingredienser i foder og fødevarer. Det er helt centralt at planen støtter op om dette spor

f.eks. som
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Ressourcestrategi for affaldsforebyggelse
Med Ressourceplanen for affaldshåndtering er første del af Danmark uden affald præsenteret.
Landbrug & Fødevarer forventer at blive inddraget i en tæt dialog med Miljøstyrelsen om næste del,
som er Ressourcestrategi for affaldsforebyggelse.

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Henrik Bang Jensen
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Til Miljøstyrelsen
Hørringssvar til Ressourceplan for affaldshåndtering 2013
LWF vil gerne takke for muligheden for at afgive et høringssvar til ressourceplanen. LWF’s svar vil koncentrere sig om
elektronik affald.
Erhvervsaffald, armaturer
I DPA-systems statistik over markedsført og indsamlet WEEE affald, der udgør erhvervsprodukter ca. 16 % af de
markedsførte mængder, mens det indsamlede affald udgør kun ca. 1,4 % af det indsamlede affald.
Det formodes, at en af årsagerne til den lave mængde erhvervsaffald skyldes en forkert registrering af affaldet, hvorfor
miljøstyrelsens analyse af dette afventes. Det bør dog overvejes, om den forkerte registrering også giver anledning til
en forkert indsamling/behandling af affaldet. Her tænkes der særligt på spørgsmålet om der sker en adskillelse af
armaturer og lyskilder før end armaturerne går til behandling.
I mange tilfælde bliver armaturer indsamlet i samme container som jernskrot og når først armaturer er kommet i
denne container, bliver de ikke taget ud igen for at adskille lyskilder og armaturer. LWF vil derfor anbefale at armaturer
bliver indsamlet separat eller med en fraktion hvor det kan sikres, at der sker en adskillelse før behandling af
armaturet.
Særligt armaturer med indbyggede lyskilder (LED) d.v.s. hvor lyskilden ikke kan tages ud uden værktøj, er der en stor
risiko for at værdifulde materialer går tabt i behandlingen, hvis de behandles sammen med andet jernskrot. Derfor bør
armaturer indsamles separat.
Da forskellige indsamlingsregler kan give anledning til misforståelser anbefaler LWF, at der sker en separat indsamling
af armaturer af hensyn til muligheden for adskillelse af lyskilder og armaturer samt for produkter, hvor lyskilder og
armatur ikke kan adskilles at ressourcerne udtages i forbehandlingen af affaldet.
Dual Use, erhverv
Mange erhvervsvirksomheder bruger dual use produkter som i statistikken registreres som husholdningsprodukter. Når
disse dual use produkter bliver til affald, skal erhvervsvirksomheden sørge for at affaldet bliver sendt til genbrug. Det at
virksomhederne skal betale direkte for brug af den kommunale genbrugsplads, bliver af mange virksomheder set som
en barriere for at sørge for at affaldet bliver genbrugt korrekt.
LWF vil derfor anbefale at man overvejer en strategi for, hvorledes man indsamler dette affald, særligt for affald der
ikke har en værdi, men koster penge at komme af med. Hvis ikke barrierene fjernes, er der en øget risiko for at affaldet
afleveres sammen med andet affald, hvorved uønskede stoffer spredes til andet affald og ressourcerne mistes.
Som eksempel kan nævnes, at lyskilder i høj grad bruges i erhvervslivet, men barriererne som nævnt ovenfor kan gøre,
at de ikke bliver indsamlet korrekt. Derfor opfordrer LWF til, at der udarbejdes en særlig strategi for indsamling af dual
use affald uden rest værdi, for at sikre ressourcerne og hindre spredning af uønskede stoffer.
Såfremt dette høringssvar skulle give behov for yderligere uddybelse, står LWF naturligvis til rådighed.
Med venlig hilsen - Kind regards
Jan Bielefeldt
Adm. Direktør

Lyskildebranchens WEEE Forening
Korskildelund 6
2670 Greve
Tlf.:
+45 40 37 07 05
Fax.:
+45 36 91 50 01
E-mail.:
jb@lwf.nu
Hjemmeside : www.lwf.nu

Fortrolige oplysninger kan være indeholdt i denne meddelelse. Hvis du ikke er den indikerede adressat i denne meddelelse (eller ansvarlig for levering
af beskeden til en sådan person), må du ikke kopiere eller aflevere dette budskab til nogen. I sådanne tilfælde, bør du permanent slette e-mailen og
eventuelle vedhæftede filer med det samme og venligst underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail. På forhånd tak for Deres samarbejde.
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Til Miljøstyrelsen
mst@mst.dk
Miljømærkning Danmark (MMD) takker for muligheden for at give høringssvar til udkastet til Ressourceplanen for
affaldshåndtering. Miljømærkerne er livscyklusbaserede værktøjer som arbejder for at fremme en cirkulær økonomi,
og har derfor fokus på såvel ressourceoptimering/genanvendelse som minimering af miljømæssige problemer i
affaldsfasen. Krav der i dag anvendes for at sikre ressourceoptimering og mindske miljøbelastninger i affaldsfasen er for
eksempel:













Krav der sikrer mulighed for materialegenvinding i affaldsfasen. ”Designed for recycling” kombineret
med krav om mærkning med materialetype (primært inden for elektronik og elektriske apparater, men
også via krav om mærkning med plasttype i emballage til miljømærkede kemisk-tekniske produkter).
Begrænsninger af anvendelsen af tilsætningsstoffer i plast ->mindre forurening i affaldsstrømmen->øget
mulighed for genanvendelse.
Krav om komposterbarhed af visse produkter/produktdele.
Fremme af koncentrerede produkter bl.a. via minimering af emballagemængde.
Krav til affaldssortering – i produktionsfasen samt hos miljømærkede servicevirksomheder.
Minimering af affaldsmængder i produktionsfasen (f.eks. makulatur/skærespild i trykkerier).
Krav der sikrer mulighed for udskiftning af komponenter/mulighed for at købe reservedele efter at
produktet er gået ud af produktion.
Krav om livslængde/garanti.
Krav til råvarevalg: Fornybare eller recirkulerede.

MMD forventer derfor, at miljømærkerne kan anvendes aktivt i det kommende arbejde med at føre planerne i
Ressourcestrategien ud i livet. Miljømærkning har allerede stor fokus på at understøtte produkter, hvor
affaldsproduktionen er lav både under fremstilling og anvendelse og hvor materialerne efter endt forbrug er egnet til
genanvendelse. Vi vil specielt pege på følgende områder, hvor MMD kan bidrage til at nå målene i
Ressourcehandlingsplanen:








Miljøteknologisk innovation – MMD kan via sin viden om, hvad der kan lade sig gøre i praksis, indgå i
samarbejder med virksomheder inden for dette område.
Udfase overflødige kemikalier – Miljømærkerne har lang tradition for at sikre dette, og MMD kan derfor
med fordel inddrages i samarbejdet mellem virksomheder, forbrugere mv. omkring substitution
Listen over uønskede stoffer – Miljømærkerne bruger naturligt denne som en del af
dokumentationsgrundlaget for at forbyde anvendelsen af farlige kemiske stoffer i miljømærkede
produkter, og MMD kan derfor bidrage med viden i forbindelse med at udarbejde strategier for de
enkelte stoffer.
Renovering og nedrivning – Svanen har fokus på dette område, og arbejder på at vurdere, om det er
muligt at have kriterier for dette. MMD/Nordisk Miljømærkning vil derfor kunne bidrage med viden og
input inden for indsatsområdet om bygge- og anlægsaffald.

Mvh.
Martin Fabiansen

Martin Fabiansen
Direktør for Miljømærkning Danmark | Director of Ecolabelling Denmark
Fonden Dansk Standard | Danish Standards Foundation
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund
tel +45 39 96 63 68 | mob +45 41 19 09 43
www.ecolabel.dk
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Hermed fremsendes Plastindustrien kommentarer til udkastet til Ressourceplanen for affaldshåndtering. Såfremt
kommentarerne giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede kontaktes.
Venlig hilsen/best regards
Jakob Clemen | Miljøkonsulent
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København, 28. januar 2014

Høring om udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering
Plastindustrien ser mange muligheder i, at genanvendelsen af plast fra både husholdninger og industri øges.
Vi peger dog på en række forudsætninger, som vi mener, skal være til stede, før den indsamlede plast med
succes kan genanvendes af danske plastforarbejdende virksomheder og dermed bidrage til at gøre
Danmark til et ressourceeffektivt samfund. Skal genanvendelsen af plast fra de danske husholdninger blive
en bæredygtig og forretningsmæssig god forretning, skal følgende forudsætninger være til stede:




Høj kvalitet af den indsamlede plast
Store ensartede mængder med høj forsyningssikkerhed
Konkurrencedygtige priser sammenlignet med jomfruelig plastråvare

Opfyldelsen af forudsætningerne er afgørende for at skabe et marked for genanvendt plast og dermed
påbegynde etableringen af en egentlig plastgenanvendelsesindustri i Danmark, som det f.eks. kendes fra
Tyskland eller England. Da ressourceplanen ikke i nævneværdig grad omhandler markedsliggørelsen af
plastaffaldet, giver planen derfor anledning til en række kommentarer, som uddybes nedenfor.
Grundlæggende ser vi gerne, at kommunernes affaldshåndtering konkurrenceudsættes, da det er en
væsentlig forudsætning for at opnå højest mulig kvalitet af den genanvendte plast til konkurrencedygtige
priser. Således er vi bekymret for, at den kommunale metodefrihed, der nævnes i planen, vil medføre, at der
ikke kan sikres stabile leverancer i tilstrækkelig kvalitet og mængder til at gøre genanvendelsen attraktiv for
vores medlemmer.
Desuden mener vi, at der bør formuleres kvalitative genanvendelsesmål for plastgenanvendelsen, dvs. krav
til, hvilke plastkvaliteter, der som minimum skal opnås med den indsamlede plast. På nuværende tidspunkt
er målene formuleret som indsamlingsmål, dvs. at der er stor risiko for, at der indsamles for indsamlingens
skyld uden stillingtagen til, hvad der efterfølgende skal ske med den indsamlede plast. At stille kvalitetsmål i
indsamlingen vil medvirke til, at der kan opnås en bedre pris for den indsamlede plast, netop fordi
indsamlingen tilrettelægges mod en høj udnyttelsesgrad i efterfølgende led. Minimumskrav til plastkvaliteten
vil med fordel kunne bruges som udgangspunkt i tilrettelæggelsen af kommunernes indsamlings- og
sorteringssystemer.
Anvendelsesmulighederne for plastaffald er i dag begrænset af en række forhold. Det drejer sig om
kundespecifikationer, hvor plastvirksomheden er lønforarbejdende og dermed har begrænset indflydelse på
bl.a. valg af råvarer og produktionsmetoder, normer og standarder som f.eks. CE-mærkning og VAgodkendelser samt udbudstekster, hvor krav vanskeliggør brugen af genanvendt plast f.eks. i forbindelse
med indkøb af vejkantpæle og trafikudstyr. Også lovgivningskrav har indflydelse på muligheden af at bruge
genanvendt plast f.eks. i forbindelse med fødevarekontakt og forbud mod recirkulering af genanvendte

materialer med tungmetaller. Vi finder det afgørende, at der igangsættes initiativer til at modvirke de
barrierer, der begrænser en øget brug af den plast, som kommunerne med Ressourceplanen nu skal i gang
med at indsamle.
Vi finder det også værd at bemærke, at det i langt fra alle tilfælde er en miljømæssigt og økonomisk gevinst
at genanvende plastaffald fra husholdningerne, som f.eks. er forurenet med madaffald. Flere undersøgelser
viser, at materialegenanvendelse af plast langt fra altid er den miljømæssigt bedste løsning, men bl.a. beror
på plastens renhed og den efterfølgende behandling i form af rengøring, sortering, oprensning samt
afsætningsmuligheder. En effektiv energiudnyttelse kan være det bedste valg og derfor finder vi det
afgørende, at materialegenanvendelsen af plastaffald begrundes i en livscyklustankegang.
Afslutningsvist skal det nævnes, at Plastindustrien gerne deltager i drøftelserne udviklingen af ovenstående
samt de initiativer der i øvrigt nævnes i Ressourceplanen heriblandt partnerskaber med relevante parter.
Såfremt der ønskes en uddybning af ovenstående er vi til rådighed med yderligere information og stiller
gerne op til et møde.

Jakob Clemen
Miljøkonsulent
Plastindustrien
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Til Miljøstyrelsen
WWF-Verdensnaturfonden er glad for muligheden for at tilkendegive en række overordnede synspunkter til
Ressourceplanen. Se venligst vedhæftet WWF’s høringssvar til Miljøstyrelsens Ressourceplan.
Venlig hilsen
Frederik
Frederik Hoedeman
Seniorrådgiver klima og virksomhedssamarbejde
Climate Business Engagement Advisor
WWF Verdensnaturfonden
tlf +45 3635 3536 / dir +45 31524122

Til Miljøstyrelsen
WWF-Verdensnaturfonden er glad for muligheden for at tilkendegive en række overordnede synspunkter til
Ressourceplanen. Se venligst vedhæftet WWF’s høringssvar til Miljøstyrelsens Ressourceplan.
Venlig hilsen
Frederik
Frederik Hoedeman
Seniorrådgiver klima og virksomhedssamarbejde
Climate Business Engagement Advisor
WWF Verdensnaturfonden
tlf +45 3635 3536 / dir +45 31524122
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WWF Verdensnaturfonden
Svanevej 12
2400 København NV

Tlf. 35363635
Fax 35247868
wwf@wwf.dk
www.wwf.dk

København, 28/01/2014

WWF høringssvar: Regeringens Ressourceplan
WWF Verdensnaturfonden er generelt positiv over for Regeringens ressourceplan. Særligt
hæfter vi os ved, at planen klart fastslår, at det er bedre at genanvende end at brænde af.
WWF efterlyser dog også mere konkret stillingtagen til, hvordan planen vil bidrage til
klimapolitikken. Desuden er WWF bekymret for, om planen vil fungere uden bindende krav
og med et årligt budget til implementering på blot 50 mio. kr. per år.
Ift. planens bidrag til klimapolitikken holder Miljøstyrelsen sig til generelle formuleringer som
f.eks.: Den største reduktion af emissionen af klimagasser, vil man opnå ved
affaldsforebyggelse, hvor man nedsætter forbruget af materialeressourcer, idet det typisk
koster store energimængder at udvinde råstoffer og oparbejde dem til materialer. Alle
materialer har således en rygsæk af ressourceforbrug, ikke mindst energiforbrug med sig.
Derudover er der kun ganske få konkrete estimater af, hvad ressourceplanen vil betyde ift.
at reducere klimapåvirkningen. Der synes f.eks. at være et særligt stort CO2
reduktionspotentiale ved at genanvende plastik også på kort sigt, men uden klart fokus på
miljøeffekt snarere end genanvendelsesprocent er der risiko for at potentialet for CO2
reduktion ikke udnyttes tilstrækkeligt.
De afgørende faktorer for affaldssektorens CO2 udledning er overordnet, hvor store mængder
der hhv. genbruges/genanvendes, deponeres og sendes til forbrænding samt
genanvendelsesgraden af organisk affald. Ifølge planen forventes der kun et mindre fald
(angivet i procent) i mængden af affald, som sendes til deponering og forbrænding indtil
2024 og kun en mindre stigning i affaldsmængderne til genanvendelse, hvorefter fordelingen
mellem genanvendelse, deponering og forbrænding forventes uforandret på mellemlang
(2030) og lang sigt (2050). På lang sigt forudser scenariet stigninger i affaldsmængderne til
deponi og forbrænding på hhv. 0,4 og 1 mio. tons (2050). Det er således vanskeligt at blive
klog på planens samlede bidrag til klimapolitikken, idet belastningen ser ud til at blive øget
på lang sigt.
WWF Verdensnaturfonden foreslår derfor, at der udarbejdes en samlet opgørelse af planens
forventede, samlede bidrag til klimapolitikken målt i tons CO2 for årene indtil 2024, og at
scenarierne til 2050 suppleres med forventede CO2 udledninger. WWF foreslår endvidere, at
der indarbejdes en særlig målsætning for CO2 reduktion for plastaffald i 2022 målet Endelig
foreslår WWF en særlig indsats for metaller og sjældne jordarter- i dag genanvendes mindre
end 1 % af de sjældne jordarter, hvilket vi opfatter som et unødvendigt ressourcespild.

WWF foreslår derfor, at planen justeres. Der bør så planlægges for mindre forbrænding og
indskrives, at der ikke bygges nye anlæg, samt at de ældste og mest ineffektive anlæg
nedlægges.
Hvad angår det organiske affald fra husholdninger, mener WWF at det skal bruges til gyllebiogas, blandt andet for at undgå at skulle iblande majs, og dermed en stor miljømæssig
faldgrube.
WWF ser frem til en ressourceplan II, nemlig affaldsforebyggelse. Her vil afgørende
principper være mål som forlænger varernes levetid, fastsættelse af bindende rammer for
statslige grønne indkøb, herunder krav om at produkter nemt kan levetidsforlænges og
repareres.
Mvh Frederik Hoedeman
Seniorrådgiver klima og virksomhedssamarbejde
WWF Verdensnaturfonden
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Høringssvar til ressourceplan for affaldshåndtering for 2013 - 2018
Økologisk Landsforening har med stor interesse gennemgået ressourceplanen for affaldshåndtering for
2013 – 2018 og vil meget gerne kvittere med et høringssvar.
Foreningen mener, at det er et meget vigtigt emne, der er taget fat på, hvis samfundet skal omlægges i en
grønnere retning.
Handelsgødning er ikke tilladt i det økologiske landbrug. Det økologiske landbrug er derfor afhængig af de
næringsstoffer, der kan sikres igennem en dyrkningspraksis som anvendelse af grøngødning med mere,
men i særdeleshed også af at få så mange næringsstoffer retur fra husholdninger,
forarbejdningsvirksomhederne og servicesektoren som muligt.
De næringsstoffer, der eksporteres fra landbruget med landbrugsprodukterne skal i videst muligt omfang
retur til bedriften, for at den kan blive en økologisk og økonomisk bæredygtig enhed.
Foreningen vil derfor gerne udtrykke sin store opbakning til, at anvendelse af husholdningsaffald og
tilsvarende affald ikke placeres i forbrændingsanlæg.
Det skal prioriteres at få etableret en indsamling af husholdningsaffald og tilsvarende affald, så dette kan
anvendes i landbruget. I den forbindelse ser vi meget gerne, at der ikke fokuseres snævert på
biogasløsninger. Der er for nuværende ikke økologiske biogasanlæg, der kan aftage disse produkter, og
fremtiden for økologiske biogasanlæg er usikker. Foreningen gør opmærksom på, at kompostanlæg med
varmeindvinding kan være en god alternativ løsning.
Adgangen til husholdningsaffald og affald fra servicesektoren anses for afgørende, hvis det økologiske
landbrug skal få større udbredelse uden at være direkte afhængig af, at importere ikke økologisk
husdyrgødning fra konventionelle bedrifter.
Det er regeringens politik at fordoble det økologiske areal. I den forbindelse er det yderst relevant at se på,
hvorledes disse næringsstoffer kan gøres tilgængelige for det økologiske erhverv.
Foreningen har også læst afsnittet om fremtidig strategi for håndtering og udnyttelse af spildevandsslam.
EUs økologiregler tillader ikke, at der anvendes spildevandsslam på økologiske jorde. Det er dog et forbud,
som der opstår et stigende pres på for at diskutere i de økologiske kredse. Det sker både ud fra den
generelle betragtning om recirkulering af næringsstoffer men også på baggrund af udsigten til, at fosfor er
en ressource, der er ved at være udtømt.

Vi må i den sammenhæng give udtryk for, at vi på ingen måde kan bakke op om argumenterne for at
afbrænde fiberfraktionen i husdyrgødning for at fjerne N og isolere P, så det kan transporteres til andre
steder.
En ansvarlig og bæredygtig grøn løsning er basseret på, at vi skal værne om den frugtbare jord. Det sker
ikke ved at afbrænde kulstoffet i husdyrgødningen. Kulstoffet skal tilbage til jorden. Det er endvidere
absurd at brænde fiberfraktionen for derpå at blive nødt til at importere handelsgødning. En ressourceplan
for affaldshåndtering må være helhedsorienteret. Det økologiske landbrug har et fortrin sammenholdt med
det konventionelle landbrug, når der ses på energiforbruget. Denne forskel skyldes i stort omfang, at der
ikke må anvendes handelsgødning på økologiske landbrug, idet det er meget energiforbrugende at
fremstille handelsgødning.
En lille indskydelse vedrørende overvejelserne om have- parkaffald, så er et en kilde, som i dag anvendes i
et vist omfang i det økologiske jordbrug. Vi vil dog gerne pege på behovet for at få belyst, om der er visse
ukrudtsarter, der ikke bør iblandes dette affald. Det er for eksempel skræpper. Vi ser gerne, at det
undersøges, om disse planter og deres frø omsættes i komposteringen, så anvendelsen af kompost, hvor
dette materiale er indgået, ikke kan føre til en spredning af disse planter. Der kunne også være andre
planter, som var relevante at vurdere. I det økologiske landbrug giver forekomsten af skræpper store
problemer og kan føre til tung og tilbagevendende jordbearbejdning, i det konventionelle landbrug vil
forekomst af skræpper udløse sprøjtninger. En anden løsning var at lære spiretest for udvalgte
problematiske ukrudtsarter som fast deklaration af komposten.
Endelig ser vi meget gerne, at omlægning til økologisk jordbrug omtales i afsnit 9 om Grøn omstilling, da
omlægning til økologisk drift er en del af den grønne omstilling. Det er derfor vigtigt, at det fremgår direkte,
at en indsats for at fremme genanvendelse af næringsstoffer fra husholdningsaffald og affald fra
servicesektoren og i fremtiden evt. spildevandsslam er en vigtig forudsætning for udbredelsen af det
økologiske landbrug.
Vi håber, at ovenstående kommentarer vil blive taget i betragtning i det videre arbejde. Foreningen
medvirker også meget gerne, hvor det er relevant i opfølgende indsatser i forbindelse med realisering af
denne strategi.
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Høringssvar vedrørende Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018
Babcock & Wilcox Vølund er Danmarks førende leverandør af waste-to-energy anlæg. Vi sætter en ære i
at være blandt de grønne virksomheder i Danmark, der dagligt kæmper for at nedbringe CO2-udslip,
forurening og verdens brug af fossile ressourcer, ved at genanvende affald til at skabe energi i form af
elektricitet og fjernvarme.
Babcock & Wilcox Vølund eksporterer dansk know-how til hele verden. Vi er både en del af fremtidens
løsning og oprydningen i fortidens problemer. Vores anlæg indgår i den strategiske planlægning af både
energiudnyttelse og miljøoprydning i lande over hele kloden. Danmark er et foregangsland på forbrændingsområdet og fungerer som rollemodel for en lang række andre lande. Den favorable position er et
resultat af et stærkt hjemmemarked med markedsledende virksomheder inden for produktion af anlæg,
rådgivning mv.
Vi er derfor glade for at kunne bidrage med vores viden og erfaring til regeringens ressourceplan ved
dette høringssvar.
Høringssvaret vil særligt fokusere på udfordringer i planen og de bagvedliggende analyser indenfor:
Genanvendelse, energiudnyttelse, fosfor i dagrenovation, kapacitet i forbrændingssektoren, sammenhængen til biogas og eksportmulighederne i forbrændingssektoren.
Overordnede betragtninger
Regeringen har et ønske om at øge genanvendelse og genbrug, samtidig med at man vil mindske affaldsmængderne. Dette er meget sympatisk og vil være en fornuftig udvikling.
Der synes dog at være en række misforståelser om affaldsforbrænding i regeringens kommunikation generelt og i Ressourceplan 2013-2018 specifikt. Dette kan på lidt længere sigt komme til at betyde et
stort tab af danske produktionsarbejdspladser. Der er i regeringens ressourceplan en del positive elementer, men også flere aspekter baseret på fejlantagelser og uheldige prioriteringer. Ressourceplanens
primære satsning på lavteknologiske sektorer er uheldig, hvis Danmark skal kunne bevare sin førerposition som et land, hvor fremtidens grønne teknologier kan udvikles og trives. Det vigtigt at huske, at affaldsforbrænding er et højteknologisk område, der kræver konstant udvikling. Affaldsforbrænding kan
derfor honorere et højt dansk lønniveau og arbejdsmiljøkrav. Et svækket hjemmemarked vil utvivlsomt
svække den teknologiske udvikling og således den danske placering som foregangsland og udvikler på
området. Udviklingen burde i stedet understøtte affaldsforbrændingen, der vil give større energimæssig
uafhængighed og selvforsyning samt høj teknologisk udvikling.

Vi vil i dette høringssvar understrege de positive elementer og pointere de fejl og misforståelser, der efter vores vurdering er i planen.
Nogle vigtige pointer i nærværende høringssvar er her trukket frem og gennemgås mere detaljeret senere:
Energiudnyttelse
o Særligt mangler der i ressourceplanen opmærksomhed på, at biogas ikke har samme
energiudnyttelsesgrad som forbrænding, hvorfor der ved en omlægning væk fra affaldsforbrænding vil mangle betydelig energi, både i form af varme og elektricitet, som skal
erstattes af anden energi – fra eksempel fra kul, naturgas og importerede træpiller.
Biogas og sammenhængen til fødevaresikkerhed
o Planen mangler at tage højde for, at det er vanskeligt at få tilnærmelsesvis rene fraktioner fra husholdningsaffald. Uden et rent biologisk input til processen, kan man ikke sikre
sig et rent output. Derfor er slam fra biogas-produktion ej heller ren. Det er uklart,
hvordan man vil håndtere slammet, der typisk vil indeholde spor af problematiske stoffer. At sende disse tilbage i fødevareproduktionen er i hvert fald utilrådeligt og kan skade dansk landbrugs eksport. Slammet påvirker også miljøet ved udvaskning fra udspredningsområder. Slambekendtgørelsen tilgodeser i øjeblikket ikke, i tilstrækkelig grad, fødevaresikkerhed og miljøpåvirkninger. Slambekendtgørelsen bør derfor også med udgangspunkt i fødevaresikkerhed og miljøpåvirkning tages op til revurdering, så den regulerer de problematiske tilsatte stoffer og mulige cocktaileffekter.
Andre alternativer til energiproduktion
o Der er i planen ikke taget tilstrækkelig højde for manglende energiproduktion, såfremt
man omlægger produktionen fra affaldsforbrænding til anden waste-to-energy produktion. Bruges der ikke kul og naturgas til at substituere den manglende energiproduktion,
som affaldsforbrænding ellers vil kunne producere, vil et åbenlyst alternativ være træpiller. Flere anerkendte forskere har allerede advaret om, at en omstilling til biomasse
potentielt vil kunne føre til en øget CO2-udledning og en accelereret global opvarmning
[Ref. 1].
Diskussionen om livscyklus og genanvendelse
o Det er en udbredt misforståelse både i den politiske debat generelt og i den underliggende argumentation for ressourceplanen, at man ikke genvinder materialer ved forbrænding. Ved forbrænding opstår der tre biprodukter, nemlig slagge, flyveaske og
vand. Af faststofdelen udgør slaggen cirka 95 % af restprodukterne og anvendes i dag
som en ressource. I slaggen er ca. 15 procent metaller (90 procent af dette kan genudvindes), de sidste 85 procent er mineralogiske materialer (glas, sten m.v.) og bruges som
erstatning for grus.
o Den nyeste teknologi gør det muligt at genanvende alt vandet i røggassen, som især
kommer fra det organiske affald. Vandet der tages ud af forbrændingen erstatter vand
som anvendes i forskellige tekniske systemer som fx i fjernvarmesystemet og kedlen.
Dermed spares der betydelige mængder grundvand.
o Når kommunerne skal efterleve ressourceplanens krav om 50 % genanvendelse, er det
vigtigt også at medregne affaldsforbrænding på lige fod med bioforgasning. Affaldsforbrænding med energiudnyttelse er et af de bedste virkemidler for at efterleve EU’s krav
til genanvendelse af husholdningsaffald.
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Eksportmuligheder
o Når man i bl.a. ressourceplanen taler affaldsforbrænding ned, er det vigtigt at huske på,
at der er meget eksportforretning og væsentligt globalt potentiale i denne teknologi. I
modsætning til den almindelig opfattelse, er der er igennem de sidste 10 år sket en kraftig udvikling af forbrændings- og røggasrensningsteknologien. Vælger regeringen at
nedprioritere forbrændingsbranchen, er der en betydelig risiko for at vi overhales, og at
store eksportmuligheder glipper. At man nedprioriterer fokus på det gode ved energiudnyttelse ved affaldsforbrænding kan i yderste konsekvens koste indgåede ordrer og
tabte arbejdspladser.
Udfordringer med baggrundsmateriale til ressourcestrategien
o En stor del af baggrundsmaterialet for ressourceplanen kommer fra miljøprojekt 1458
[Ref. 2], der er udarbejdet af COWI og Miljøstyrelsen. Ved nærlæsning er forudsætningerne for rapporten desværre foretaget ret ensidigt på en måde, der undervurderer positive effekter ved basisscenariet (affaldsforbrænding) og overvurderer positive effekter
ved alternativerne. Dette betyder at affaldsforbrænding fremstår som en betydelig dårligere forretning (samfundsøkonomisk og miljømæssigt) end hvad der reelt er tale om.
Babcock & Wilcox Vølund har initieret en dialog med Miljøstyrelsen om dette og vi håber på, at Miljøministeriet vil tage et ekstra kig på antagelser og beregninger, der ligger
til baggrund for ressourceplanen.
Babcock & Wilcox Vølund er generelt positive over for regeringens syn på affald som en ressource. Og at
regeringen, når man dykker ned i planen, ser affaldsforbrænding som en del af løsningen, er vi naturligvis yderst tilfredse med. Babcock & Wilcox Vølund anbefaler dog, at Miljøministeriet i den reviderede
ressourceplan tager pointer fra dette høringssvar med, når man skal vurdere fordele og ulemper ved
forbrænding.

Genanvendelse
Nedenfor følger to eksempler på tekst fra ressourceplanen, der illustrerer at man ikke har været opmærksom på den teknologiske udvikling, der er sket over de sidste 15-20 år inden for affaldsforbrænding:
”Ved forbrænding erstattes andre (fossile) brændsler; men kun ikkegenanvendelige materialer skal i fremtiden forbrændes, da de fleste materialer ødelægges ved forbrænding og ikke kan fortsætte i kredsløbet.
Hermed spildes også den energi og de materielle ressourcer, der er anvendt til fremstilling af materialerne og produkterne.” (fra afsnit 4.2)
og ”Forbrænding betyder desuden, at de fleste materialerne går tabt, så
producenterne i produktionen af nye produkter er nødt til at bruge nye råvarer – fx fossilebrændsler til produktion af ny plast og begrænsede ressourcer til fremstilling af fx aluminiumsprodukter.” (fra afsnit 5.1.1)
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Det er en udbredt misforståelse, at man ikke genvinder materialer ved forbrænding. Ved forbrænding
opstår der tre biprodukter, nemlig slagge, flyveaske og vand:
1. Flyveaske udgør cirka 5 % af restprodukter (ud over vand) og indeholder mange tungmetaller.
Asken deponeres i dag, men teknologier er på vej til at udvinde disse tungmetaller og når det er
rentabelt kan deponierne åbnes for at udvinde disse ressourcer.
2. Slaggen udgør cirka 95 % af restprodukterne (ud over vand) og anvendes i dag som en ressource. I slaggen er ca. 15 procent metaller (90 procent af dette kan genudvindes), de sidste 85 procent er mineralogiske materialer (glas, sten m.v.) og bruges som erstatning for grus.
3. Et tredje biprodukt fra forbrænding er store mængder vand. Vandet er så rent, at det for kan eksempel indgå som erstatning (i stedet for drikkevand) i fjernvarmenettet. I praksis kan fremtidens forbrændingsanlæg med varmepumpedrevet røggaskondensering genvinde meget betydelige mængder vand fra affaldet som destilleret kondensat. For blandet affald kan dette alene repræsentere en faktisk genanvendt vandmængde på over 20-30 % af affaldets vægt, mens det for
vådt organisk affald kan udgøre en faktisk genanvendt andel på 60-70 % af affaldets vægt (svarende til affaldets vandindhold). Dette betyder også, at vandholdigt eller fugtigt affald ikke udgør et problem for forbrændingen eller energiudnyttelsen, heller ikke selvom det intuitivt kan
lyde ulogisk at brænde fx et bananskrald eller kartoffelskræller.
Materialer som f.eks. elektronikaffald og eksempelvis mobiltelefoner bør naturligvis kildesorteres for
korrekt genanvendelse. Babcock & Wilcox Vølund vil derfor gerne bruge anledningen til at rose regeringen for at have større fokus på producentansvaret.
Det er ikke et entydigt svar, at livscyklus balancen taler for genanvendelse af andre affaldsfraktioner, ej
heller dem der baserer sig på råvarer så som aluminium og plast. Miljøgevinster skal være målbare, og
der er således ikke noget der taler for at det, ud fra en genanvendelsesdagsorden, skulle være mere korrekt at indføre andre teknologier end affaldsforbrænding til at energiudnytte affald, som for eksempel
en større grad af bioforgasning af affald.
Endvidere er det vedrørende kravet til kommunerne om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, vigtigt at understrege en betydningsfuld definitions problematik. Med den nuværende definition på genanvendelsesprocenten i ressourceplanen, vil kommunerne angiveligt ikke kunne nå 50 % målet for genanvendelse uden bioforgasning eller anden udsortering af organisk dagrenovation. Bioforgasning giver i
forhold til forbrænding kun den halve energi og samtidigt både miljømæssigt problematisk og dyrere for
borgerne. Det er således vigtigt at understrege, at forbrænding bør betragtes som genanvendelse på lige
fod med bioforgasning – både et økonomisk og miljømæssigt hensyn.

Energiudnyttelse
Ressourceplanen understreger, at det affald der ender med at blive forbrændt, skal energiudnyttes på
de bedste værker. Dette er yderst fornuftigt og Klimakommissionen anbefalede da også i deres rapport
2010, at vi skal energiudnytte vores affald i moderne kraftvarmeværker. Desværre fokuserer ressourceplanen minimalt på dette ellers afgørende område. Der tages ikke tilstrækkelig højde for, at man ved en
omlægning væk fra affaldsforbrænding vil mangle betydelig energi, både i form af varme og elektricitet,
som skal erstattes af anden energi – for eksempel fra kul, naturgas eller importerede træpiller.
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Energiudnyttelse af affald er i dag – og i fremtiden – en del af vores klima- og energiløsning. Det fossilfrie
samfund kræver en balanceret el-produktion, som blandt andet skal komme fra vores affald. Affald som
energiressource fortrænger fossile brændsler. Det er godt for klimaet og for miljøet.
Livscyklus analyser viser at energiudnyttelse af affaldet i langt de fleste tilfælde er den bedste løsning af
de mulige teknologier [Ref. 3].
Det er værd at præcisere i afsnit 4.2;
”Forbrænding af affald medfører CO2-emission fra den del af affaldet, der
er produceret ud fra fossile brændsler – den største del heraf udgøres af
plastaffaldet. En væsentlig del af affaldet består dog af biomasse, som betragtes som CO2-neutralt, og derfor ikke medregnes i CO2-opgørelser”
LCA analyser viser at moderne affaldsfyret kraftvarmeværker giver store reduktioner i drivhusgasser; således vil 1 tons affald give en typisk besparelse på ½ tons CO2 [Ref. 4]. Denne besparelse opnås primært
ved at fortrænge fossile brændsler [Ref. 4] med fornybar biomasse.
I Danmark har vi en veludviklet energi infrastruktur med mange distributionsnetværk; el, gas og fjernvarme - som er en enestående mulighed for at udnytte ressourcerne 100%. Derfor er det Babcock &
Wilcox Vølunds anbefaling, at man overvejer at se til hvordan man gør i Sverige. Her importerer man affald til 100 % energiudnyttelse og udvinder metallerne i asken. Bl.a. derfor er Sverige mere eller mindre
uafhængig af andre brændsler som for eksempel kul og naturgas.

Fosfor
I afsnit 4.2 skriver man:
”Det kan imidlertid være uhensigtsmæssigt at forbrænde visse affaldsfrak-

tioner. Fx vil fosforindholdet i organisk affald blive bundet i en form, der er
utilgængelig for planter og dermed ikke kan anvendes som næringsstof i
landbruget”
Det er her vigtigt for os at slå fast, at vi anerkender at fosfor er en begrænset ressource, som inden for
de næste 50-400 år ikke længere vil kunne udvindes fra de kendte reserver. Efterspørgslen på fosfor er
stigende, og forventningen er derfor, at prisen på et tidspunkt vil stige betydeligt. Fosfor er afgørende
for fødevareproduktionen, hvorfor en betydelig prisstigning på fosfor vil have betydelige konsekvenser
for særligt tredjeverdenslande.
At man peger på det organiske affald som en del af løsningen på fosfor problemerne er desværre mere
en drøm, end bygget i fakta. Kun ca. 1,5 % af fosforen i affaldsstrømmene i Danmark findes i dagrenovationen. Og man vil ikke kunne forvente at få tilnærmelsesvis 100% af denne fosfor udsorteret. Derfor er
det ikke ved at sortere organisk affald ud, at man løser fosforudfordringen. Det er desuden en udbredt
misforståelse, at man ved at brænde dagrenovationen fjerner fosforen fra jordens kredsløb. Fosforen
ophober sig i slaggen fra forbrændingen, og kunne, hvis prisen var højere på fosfor, også udvindes herfra. Der er dog mange andre områder, hvor det både er billigere og nemmere at udvinde fosforen. I første omgang er lagrene rundt om i verdenen stadig betydelige, endda uden at indregne mulighederne for
bedre udnyttelse af råmalmen og åbning af nye miner. Dernæst vil det være andre affaldsstrømme, som
f.eks. spildevandsslam, der indeholder betydelige mængder fosfor, som man kan udnytte.
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Kapacitetsudnyttelse
I afsnit 11.2 i ressourceplanen behandles, hvordan man kan sikre, at der er en begrænset overkapacitet i
affaldsforbrændingssektoren (se figur 10.3 i planen) og det anerkendes, at der er fordele i en overkapacitet:
”Dertil kommer, at de vigende affaldsmængder ud fra en samfundsøkonomisk betragtning nødvendiggør en mere fleksibel udnyttelse af den eksisterende overkapacitet.” (afsnit 11.2)
Det er her vigtigt for Babcock & Wilcox Vølund at understrege, at der bestemt er brug for en vis overkapacitet i forbrændingssektoren.
I et fremtidigt samfund uden fossile brændsler vil biomassen - også i husholdningsaffaldet - være en vigtig del af vores energiforsyning. Alternativet til denne biomasse er at importere træpiller fra for eksempel gamle skovarealer i Syd- og Nordamerika, hugges til flis, varmebehandles og presses til træpiller.
Herefter skal de transporteres til Danmark formales og forbrændes. Concito har påpeget, at de træpiller,
som fyres af i de danske kraftværker, kan være dårligere for klimaet end fossile brændstoffer [Ref. 5]. Vi
vil gerne her bede Miljøministeriet vise det samlede CO2 aftryk som importerede træpiller o. lign. sætter
overfor eksempelvis forbrænding af organisk dagrenovation og at man så vidt muligt anvender (organisk) dagrenovation som energikilde frem for træpiller som ”buffer” i energiproduktionen.
En evt. fremtidig overkapacitet vil kunne sikre at der eksempelvis kan skabes mere varme og energi i perioder, hvor der er mangel på dette – dette giver en større ressourceuafhængighed fra eksempelvis olie
og gas. Med baggrund i dette, er det vigtigt for Babcock & Wilcox Vølund at understrege vigtigheden af,
at der løbende laves en kapacitetserstatning. Nye topmoderne affaldsfyrede kraftvarmeværker kan
brænde biomasse ligeså effektivt som et dedikeret biomasse anlæg, så den etablerede kapacitet vil kunne bruges til biomasse, såfremt affaldsmængder skulle falde betydeligt.
Det bør her desuden understreges, at det danske fjernvarmesystem er særligt velegnet til at udnytte
energien i affald, da det er baseret på decentral kraftvarmeproduktion og vil derfor udgøre et centralt
element i fremtidens ”smart cities”. Moderne affaldsfyrede kraftvarmeværker er meget fleksible produktionsenheder og passer dermed til fremtidens energisystem som både base-load og peak-load produktionsenheder. I dag gemmes industriaffald fra sommer til vinter for at kompensere for det varierende fjernvarmeforbrug. Endvidere forsynes nogle af anlæggene med store vand akkumulatorer så de kan
tilpasse sig døgnrytmen på fjernettet. Endelig kan den nye generation af affaldsfyrede dampkedler lastreguleres meget hurtigt og dermed et godt supplement til vindmøller.
Der er således to vigtige pointer at tage med. For det første skal der sikres et system, hvor der er kapacitetsoverskud, således at der kan skabes den nødvendige energi når der er behov, for det andet skal man
sikre, at den biomasse man har i Danmark udnyttes optimalt til energi.

Biogas
Vi ser nogle udfordringer omkring biogas, der ikke er behandlet i ressourceplanen. Man skriver for eksempel:
”Det er resultatet af en ny miljø- og samfundsøkonomisk analyse af forskellige scenarier for indsamling og behandling af dagrenovation (inkl.
emballageaffald), som Miljøstyrelsen har fået udarbejdet. Her belyses effekten af øget genanvendelse (materialenyttiggørelse) af forskellige affaldsfraktioner i dagrenovation. Indledende undersøgelser fra Miljøstyrel0558640.docx
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sen i 2010-11 havde vist, at organisk dagrenovation i dag ville kunne behandles i biogasanlæg uden problemer, og at genanvendelse af mange af
fraktionerne i dagrenovation ville kunne øges betydeligt ved brug af velkendte teknologier. ” (afsnit 5.1.2)
For det første, er det værd at huske, at biogas-teknologien hverken er ny eller energimæssig optimal.
Biogas fra organisk affald har været afprøvet mange gange, men teknologien har mange store udfordringer, især når den har været brugt i forbindelse med almindelig husholdningsaffald.
Det skyldes en række væsentlige forhold. For det første er indsamlingen problematisk, og det er ikke
muligt at få tilnærmelsesvis rene fraktioner. Uden et rent biologisk input til processen kan man ikke sikre
sig et rent output. Derfor er slam fra biogas-produktion ej heller ren. Biogas-produktion resulterer i 60
pct. gas og 40 pct. slam. Det er uklart hvordan de ansvarlige beslutningstagere og ejere vil håndtere de
40 % slam, der typisk vil indeholde spor af problematiske stoffer som fx medicin, phthalater, tungmetaller, DEHP og NPE osv. De sandsynlige cocktail effekter og reaktioner mellem de mange indholdsstoffer i
organisk affald under bioforgasning er ikke risikovurderet. Dette slam kan ikke anvendes til spredning på
landbrugsjord. Det bemærkes, at når affaldet brændes, bliver alle disse fraktioner anvendt og destrueret, og ender således ikke tilbage i vores fødevarer.
Affaldsforbrænding tager miljøfarlige stoffer ud af systemet og destruerer disse før de gør skade igen.
For det andet, hvis gassen kun bruges som et brændsel, er det en omfattende proces, som indebærer
mange overflødige energitab. Sammenlignet med et moderne, direkte affaldsfyret kraftvarmeværk vil
det have en væsentligt lavere termisk virkningsgrad. Det bemærkes samtidigt, at LCA (livscyklusanalyser)
viser, at energiudnyttelsen af affald ved forbrænding i langt de fleste tilfælde er den bedste og mest effektive løsning - også miljømæssigt [Ref. 3]. Dette gælder også når biogassen opgraderes og anvendes af
køretøjer. Og afsluttende viser LCA beregninger at de velfærdsøkonomiske omkostninger ved at kildesortere og bioforgasse for eksempel organisk dagrenovation er 55-90 kr. højere pr. ton end ved forbrænding [Ref. 6]. Desuden er eksportmulighederne for biogasanlæg meget begrænset da teknologien
er meget simpel, og allerede eksisterer på de fleste markeder.
Det er, med baggrund i ovenstående Babcock & Wilcox Vølunds anbefaling, at regeringen nøje bør overveje, om biogas-industrien virkelig er den industri man vil prioritere højest. Det er også Babcock & Wilcox Vølunds anbefaling at Slambekendtgørelsen tages op til revurdering for at sikre at fødevaresikkerheden tilgodeses.

Baggrundsmateriale for ressourceplanen
En stor del af baggrundsmaterialet for ressourceplanen kommer fra miljøprojekt 1458 [Ref. 2], der er
udarbejdet af COWI og Miljøstyrelsen. Der er mange gode pointer i rapporten, men desværre også udfordringer. Vi forstår sagtens, at man i et projekt af dette omfang foretager en del forsimplinger. Ved
nærlæsning er disse valg desværre foretaget ret ensidigt på en måde, der undervurderer positive effekter ved basisscenariet (affaldsforbrænding) og overvurderer positive effekter ved alternativerne. Et tydeligt eksempel er, at man i de økonomiske beregninger har valgt at forudsætte at man kan nøjes med
at indsamle affald fra husstandene hver 14. dag i alle alternativerne, men med ugentlig afhentning i basisscenariet. Kun i en fodnote på side 15 fremgår det at hvis alle scenarier forudsatte samme indsamlingshyppighed (hver 14. dag), ville basisscenariet gå fra at være det velfærdsøkonomiske tredjedyreste
til det næst-billigste. Det fremgår ikke, hvorfor der ikke arbejdes med samme forudsætninger.
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Man vælger desuden i miljøprojekt 1458 at undervurdere energien fra affaldsforbrænding betydeligt,
idet man i rapporten har valgt at antage samme totalvirkningsgrad for alle fraktioner, selvom moderne
affaldsforbrændingsanlæg kan udnytte energien i vådt affald langt bedre. Energiressourcen i organisk affald, der typisk indeholder omkring 65 % vand, vil på moderne forbrændingsanlæg blive udnyttet med
netto totalvirkningsgrader på 125-145 % (Beregnet for direkte kondensering med 50 °C fjernvarme og
for varmepumpedrift), hvor rapporten antager 95 % [Ref. 7]. Da ca. 25 % af energien produceres som el,
svarer det til en varmevirkningsgrad på 100-120 %, hvor rapporten antager 73 % og dermed undervurderer varmeproduktion fra forbrænding af organisk affald med omkring 50 %. Dertil kommer, at der
regnes med brændværdi 9,0 MJ/kg i basisscenariet og tilsvarende lave brændværdier i alle andre scenarier, mens Energistyrelsen anfører 10,4 MJ/kg som gennemsnit for affald til forbrændingsanlæg i Danmark.
I rapportens bilag 8 fremgår det desuden, at forbrænding antages at forbruge 470 kg vand per ton affald. Igen må der være tale om en fejl, idet allerede eksisterende forbrændinger, som eksempelvis Vestforbrændingens linje 5 med sin varmepumpedrevne røggaskondensering, har en betydelig nettoproduktion af vand. En årsag kan være at man har anvendt gennemsnitstal fra Vestforbrændingens grønne
regnskab, men her er ovnlinje 6 baseret på knap 40 år gamle røggasrensningsanlæg med et betydeligt
vandforbrug, ligesom der medregnes produktion af spædevand til fjernvarmenettet. Dette er ikke dokumenteret i rapporten, og tilsvarende gennemsnitstal kan være anvendt for andre parametre. Skal der
laves en reel og rimelig sammenligning mellem affaldsforbrænding og andre teknologier bør antagelser
være ens, så vidt muligt.

Eksport
Når man i bl.a. ressourceplanen taler affaldsforbrænding ned, er det vigtigt at huske på, at der er meget
eksportforretning og væsentligt globalt potentiale i denne teknologi. I modsætning til den almindelig opfattelse, er der er igennem de sidste 10 år sket en kraftig udvikling af forbrændings- og røggasrensningsteknologien. Denne udvikling vil naturligvis forsætte baseret på betydelige investeringer i forskning
blandt de ledende virksomheder i branchen. I dag har vi således tæt på 100 % energiudnyttelse med
røggaskondensering og 99 % rensning af røggasserne. Dette er en teknologi, der efterspørges i hele verden. Vælger regeringen at nedprioritere forbrændingsbranchen, er der en betydelig risiko for at vi overhales, og at store eksportmuligheder glipper. At man nedprioriterer fokus på det gode ved energiudnyttelse ved affaldsforbrænding kan i yderste konsekvens koste indgåede ordrer og tabte arbejdspladser.
I 2025 forudses en global population på 8 milliarder mennesker med en øget velstand og købekraft. I
2050 forudses en befolkning på 9,5 milliarder mennesker. I mange lande som i dag regnes for ulande vil
gennemsnits BNP per indbygger være 40.000 $ i 2050 og på niveau med USA i 2005. Denne befolkningstilvækst og øgede velstand vil resultere i endnu større affaldsmængder [Ref. 8]. Affaldsmængderne vil
fordobles fra 1,3 milliarder tons/år i 2012 til 2,2 milliarder tons/år i 2025 og 4,2 milliarder tons/år i 2050.
Det Babcock & Wilcox Vølund estimat, at der er følgende efterspørgsel for affaldsfyrede kraftværker
frem mod 2020:
EU:

8 nye anlæg pr. år

Asien:

36 nye anlæg pr. år

Nordamerika:

1 nyt anlæg pr. år

Syd- og Latinamerika:

6 nye anlæg pr. år

Mellemøsten og Afrika:

10-20 nye anlæg pr. år
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Et anlæg vil typisk koste mere end en milliard DKK og 25-50 % vil kunne leveres af danske leverandører.
Danmark besidder en stor viden om at bygge topmoderne kraftvarmeværker og efterspørgslen efter
denne er stigende. Der er mange tusinde ansatte i Danmark inden for denne niche for miljø- og klimateknologi og det er et stort eksportområde. Her er dermed store muligheder for grøn vækst. Udenlandske firmaer er opmærksomme på dette vækstmarked og danske firmaers markedsandel vil blive overtaget af udenlandske konkurrenter hvis de danske firmaer ikke kan konkurrere.
Hvert år genererer den danske affaldssektor over 12 mia. kr. alene i eksport af rådgivningsydelser og
teknologi [Ref. 9]. Til sammenligning var eksporten i den danske vindindustri i 2012 på 51,9 mia. kr. [Ref.
10].
Ved at italesætte affaldsforbrænding dårligere, end branchen reelt har fortjent, risikerer man at miste
den styrkeposition man i Danmark har indenfor netop forbrænding. Copenhagen Cleantech Cluster har i
2012 udarbejdet en rapport, som analyserer beskæftigelsen i affaldssektoren. Rapporten dækker cirka
100 firmaer. I rapporten er alle firmaer listet med deres arbejdsfelt og en simpel skala der illustrerer antallet af beskæftigede. Vi har på baggrund af data fra selskabsstyrelsen beregnet antallet af beskæftiget
til i alt minimum 10.000 jobs. Cirka 60-65 % af disse jobs beskæftiges inden for forbrændingssektoren.
At regeringen ønsker at være på forkant med en lang række af de nye teknologier anerkender vi, men
det er vigtigt at huske, at bl.a. de miljøøkonomiske vismænd er skeptiske overfor, at politikerne vælger,
hvilke eksportområder der fortjener ekstra penge, i stedet for at lade det styre af markedet [Ref. 11].

Afsluttende kommentarer
Vi er taknemlige for regeringens fokus på grøn vækst og grønne virksomheder i Danmark. Vi ser denne
høring af ressourcestrategien som en åben invitation til en dialog, der ikke slutter her. I ovenstående notat er særligt følgende anbefalinger og konklusioner vigtige:
•

•

•

•

•

Ressourceplanen har ikke i stor nok grad fokus på det energi-underskud, der vil opstå som resultat
af biogassens lavere energiudnyttelsesgrad. Således overses de økonomiske og miljømæssige alternativ-omkostninger, der konkret implicerer øget CO2-udledning og accelereret global opvarmning,
da energi-underskuddet vil dækkes af import af træpiller o. lign.
- Det ønskes, at Miljøministeriet sammenholder CO2 aftrykket fra importerede træpiller o. lign.
med forbrænding af organisk dagrenovation. Det vil afspejle fordelene ved at anvende (organisk) dagrenovation som energikilde frem for træpiller som ”buffer” i energiproduktionen.
- Det anbefales, at der søges inspiration i Sverige, der importerer affald til 100 % energiudnyttelse
og udvinder metaller fra asken.
Der må gøres op med myten om, at det ikke er muligt at genanvende restprodukterne efter forbrænding. Det understreges, at det er teknologisk muligt at udvinde tungmetaller, metaller, mineralogiske materialer samt postevand ved affaldsforbrænding
Det er endvidere en udbredt misforståelse, at fosfor forsvinder fra jordens kredsløb ved forbrænding af dagrenovation. Fosforen lagres i slaggen og er mulig at udvinde herfra, når bestanden i verdens lagre bliver knappe.
I lyset af fødevaresikkerhed, miljøpåvirkning og energieffektivitet, må Slambekendtgørelsen revurderes. Biogasproduktionens slam kan ikke tilrådeligt sendes tilbage i fødevareproduktionen, idet det
kræver et rent biologisk input, som biogas ikke kan sikre. Således skal det revurderes i ressourcestrategien, om biogas-industrien virkelig skal prioriteres højest.
Det anbefales imidlertid, at affaldsforbrændings betydelige potentiale som eksportforretning ikke
undervurderes. Ressourceplanens implementering kan få betragtelige negative konsekvenser samfundsøkonomisk.
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•
•

Det anbefales, at Miljøstyrelsen revurderer de modeller, antagelser og beregninger, der ligger til
grund for ressourceplanen.
Når kommunerne skal efterleve ressourceplanens krav om 50 % genanvendelse, er det vigtigt også
at medregne affaldsforbrænding på lige fod med bioforgasning.

Babcock & Wilcox Vølund ser meget frem til den reviderede ressourceplan, som, vi forventer, vil tage en
del af vores pointer med.
Derudover ser vi frem til det fremadrettede arbejde med at sikre vækst og beskæftigelse i et grønnere
og mere konkurrencedygtigt dansk samfund.
Med venlig hilsen
Babcock & Wilcox Vølund A/S

John Veje Olesen
Adm. direktør
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[Ref. 1] http://ing.dk/artikel/medlemmer-af-klimakommissionen-om-traepiller-vi-sov-i-timen165497?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig
[Ref. 2] http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.pdf
[Ref. 3] Waste Management 31 (2011) 572–582; Optimal utilization of waste-to-energy in an LCA perspective
T. Fruergaard, T. Astrup ⇑Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark,
Denmark
[Ref. 4] Astrup, T.; Møller, J.; Fruergaard, T. (2009): Incineration and co-combustionof waste: accounting
of greenhouse gases and global warming contributions. Waste Management & Research, 27, 789-799
[Ref. 5]
http://www.concito.dk/sites/concito.dk/files/dokumenter/artikler/biomasse_hovedrapport_endelig010
713.pdf
[Ref. 6] Miljø- og sumfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap,
plast, metal og organisk affald fra dagrenovation, miljøprojekt nr. 1458, 2013, Miljøstyrelsen, side 16
[Ref. 7] Miljø- og sumfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap,
plast, metal og organisk affald fra dagrenovation, miljøprojekt nr. 1458, 2013, Miljøstyrelsen, Afsnit
5.3.2, side 69
[Ref. 8] Waste management 2030+, The future of waste management on an overcrowded planet
http://www.waste-management-world.com/articles/print/volume-11/issue-2/features/wastemanagement-2030.html
[Ref. 9] Grøn produktion i Danmark – og dens betydning for dansk økonomi. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet 2012
[Ref. 10] Branchestatistik 2013, Vindmølleindustrien
[Ref. 11] http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/vismaend-tvivler-paa-affaldsplanens-oekonomi
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Pernille Ruth Tegner
28-01-2014 13:31:48
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Henrik Maimann; Niels Henriksen
MST-770-00019
NBS høringssvar fra DONG Energy REnescience ressourceplan for affaldshåndtering MST-77000019.pdf

Til rette vedkommende.
Hermed fremsendes høringssvar fra DONG Energy vedrørende Ressourceplanen. DONG Energy er ikke blandt de officielle
høringsparter, men har interesser i affaldshåndtering og udvikling af teknologi hertil og indsender hermed et høringssvar, som vi håber
vil blive behandlet på lige fod med øvrige høringssvar.
Pva. Henrik Maimann
Pernille Ruth Tegner
Personal Assistant to VP Henrik Maimann
Power New Bio Solutions
DONG Energy
Nesa Allé 1
2820 Gentofte
Denmark
Tel. +45 99 55 26 96
perte@dongenergy.dk
www.dongenergy.co.uk

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Marie Biørn Krause
15-01-2014 08:59:47
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Nielsen, Lone Lykke; Justesen, Jette Skaarup; Thomas Harbo
J. nr. MST-770-00019, Ressourceplan for affaldshåndtering: Høringssvar Genan
20140115_Høringssvar_Ressourceplan_Genan.pdf

Hermed fremsendes i henhold til aftale med Jette Justesen høringssvar fra Genan A/S til ovennævnte ressourceplan for
affaldshåndtering.
Med venlig hilsen
Marie Biørn Krause
Head of Marketing, Executive Support

Genan Business & Development A/S
Jegindøvej 16
DK-8800 Viborg
Tel.:+45 87 28 30 00
Dir.no.:+45 87 28 30 04
Mob.:+45 2910 9666

Fra: Justesen, Jette Skaarup [mailto:jesju@mst.dk] På vegne af MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Sendt: 29. november 2013 15:33
Emne: Ny orientering om at udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering er sendt i høring

J. nr. MST-770-00019
Til orientering
Miljøstyrelsen sendte den 26. november 2013 udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering til orientering. Der var
desværre fejl i det udsendte materiale, idet kapitel 11 og bilag 3 ikke var korrekt, og Miljørapport for ressourceplanen
var ikke vedlagt til alle. I bedes derfor se bort fra alt det udsendte materiale.
Hermed fremsendes nyt materialet til orientering: Høringsparter, udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering 201318 og tilhørende Miljørapport.

Med venlig hilsen
Jette Skaarup Justesen
AC-Specialkonsulent
Jord og Affald
Dir tlf.: (+45) 72 54 41 90
jesju@mst.dk

Strandgade 29
DK - 1401 København K
Tlf.: (+45) 72 54 40 00
www.mst.dk

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Lena Holm Christensen
10-01-2014 16:13:35
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Justesen, Jette Skaarup; Nielsen, Lone Lykke; 'Thomas Alstrup'; MST - Danmark Uden Affald
Høringssvar til Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018
Notat vedr Ressourceplan Høring 6-1.docx

Vi har nogle betænkeligheder i forhold til Høringsudkastet til Ressourceplanen for affaldshåndtering 2013-2018, som er
beskrevet i vedhæftede Høringssvar.
IBUS Innovation er et innovationsfirma, der arbejder med Integreret Biomasse Udnyttelses Systemer (IBUS), og som
blandt andet var med til at grundlægge Dong Energy’s Inbicon og udvikle nøgleteknologierne i Inbicon’s teknologi til
produktion af 2. generations bioethanol.
Ligesom ressourceplanen betragter vi bioaffald (madrester og andet bionedbrydeligt materiale) fra dagrenovation som
en vigtig ressource, og det er derfor væsentligt at så stor en del som mulig udnyttes til fx biogas eller bioethanol, med
efterfølgende returnering af plantenæringsstofferne til jorden. Selv i de mest optimistiske scenarier med kildesortering,
går en ganske stor andel af bioaffaldet til restaffald, og dermed til forbrænding. Vi mener derfor, at det er væsentligt,
at systemer med automatisk sortering af usorteret dagrenovation (herefter kaldet totalsortering) ligestilles med
systemer der benytter kildesortering af dagrenovationen, da totalsortering har potentialet til at levere en større andel
af bioaffaldet til genanvendelse.
Danmark har mulighed for at blive førende indenfor teknologier til totalsortering, så denne type teknologier udgør også
et eksport potentiale i modsætning til teknologier til sortering af de såkaldte tørre fraktioner, der er ret moden
teknologi i andre europæiske lande. Vi har kendskab til 3 danske totalsorteringsteknologier, nemlig den Dong-ejede
REnescience, vores egen teknologi 3D separation og N. C. Miljø’s teknologi.
Høringssvaret består af en indledning, der beskriver de ændringer vi foreslår, en kort beskrivelse af de danske
teknologier til totalsortering, og et afsnit om fordelene ved totalsortering.
Vores teknologi vil bestå af moduler og vil blive monteret i standard container rammer, hvilket vil gøre systemet
særdeles velegnet til eksport.
3D separations teknologien er patenteret i følgende lande:
Europa
Amerika
Øvrige verden
Belgien
Brasilien
Australien
Danmark
Canada
Indien
England
Mexico
Japan
Frankrig
USA
Kina+Hong Kong
Holland
Sydkorea
Italien
Spanien
Tyskland

Vi er ikke helt klar over proceduren, og vil derfor være glade for at få at vide, hvorvidt høringssvar der kommer fra
andre end de organisationer der er på høringslisten også tages i betragtning.
Venlig hilsen
Lena Holm Christensen

ODINSHØJVEJ 116
DK-3140 ÅLSGÅRDE
T + 45 4970 9882
M + 45 2336 9990
LHC@IBUSINNOVATION.DK
WWW.IBUSINNOVATION.DK

Ålsgårde 6. januar 2014
BHC/LHC

Kommentarer til Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, Høringsudkast November 2013
Indledning
Disse kommentarer retter sig mod de virkemidler man ifølge Ressourceplanen vil tage i brug, for at
opnå øget genanvendelse af dagrenovation.
Mange steder i teksten findes formuleringer, der let kan opfattes som om man udelukkende vil
fremme løsninger der bygger på kildesortering. Eksempelvis på side 7, hvor man fremhæver
følgende initiativer:
 Understøttelse af udvikling af nye indsamlingsordninger i kommunerne, der sikrer borgere
let adgang til at sortere….
 Tilskud til udvikling og demonstration af bedre sorterings- og behandlingsanlæg, bl.a. til
håndtering af tørre fraktioner (f.eks. plast og metal) fra dagrenovation…..
Danmark har på nuværende tidspunkt mindst 3 teknologier, der har potentialet til at behandle
usorteret dagrenovation med henblik på genanvendelse, det Dong ejede Renescience, 3D
separation, ejet af IBUS Innovation A/S samt en NC Miljø’s metode. Metoderne fungerer efter
væsentligt forskellige principper, og det er derfor også realistisk, at der kan udvikles yderligere
metoder efter atter andre principper. Der er store chancer for at en eller flere teknologier til
sortering af usorteret dagrenovation (herefter kaldet totalsortering) give bedre resultater end
kildesortering, såvel miljømæssigt som økonomisk. Disse metoder har desuden et
eksportpotentiale, da de byder på afgørende fordele, i forhold til de systemer baseret på
kildesortering, der er ved at vinde indpas i en del europæiske lande.
Ved at supplere teksten, som vist nedenfor med eksemplet fra s. 7, kan det undgås at en gruppe af
teknologier foretrækkes frem for andre:


Tilskud til udvikling og demonstration af bedre sorterings- og behandlingsanlæg, bl.a. til
usorteret dagrenovation og til håndtering af tørre fraktioner (f.eks. plast og metal) fra
dagrenovation…..

Derved bringes afsnittene om automatisk sortering i overensstemmelse med intentionerne på side
10 punkt 5: …”Regeringen lægger vægt på, at der er lokalt spillerum til at finde de rigtige
løsninger”… og med den praksis der benyttes i ”Direktivet om industrielle emissioner…” s. 27-28,
hvor det bl.a. hedder: ” Konklusionerne omfatter ikke krav til anvendelsen af specifikke teknikker,
men udformes fx som krav til genanvendelse og ressource- og energiudnyttelse eller i form af
grænser for udledningen af bestemte miljøskadelige stoffer, som kan opfyldes via anvendelsen af
bestemte teknikker.”

IBUS INNOVATION A/S

ODINSHØJVEJ 116

WWW.IBUSINNOVATION.DK

DK-3140 ÅLSGÅRDE

INFO@IBUSINNOVATION.DK

T +45 4970 9882

F +45 4970 9931

CVR NR 2976 9699

Beskrivelse af de danske totalsorteringsmetoder
I det følgende vil bionedbrydeligt affald som madrester, papir og pap blive kaldt bio-affald i stedet
for ”organisk affald” idet også plastaffald er ”organisk” ud fra en kemisk betragtning.
I ressourseplanen refereres der til ”tørre fraktioner”, der er defineret som dagrenovation uden
indhold af bio-affald, som derfor indirekte betragtes som den våde fraktion, hvilket er misvisende,
da denne fraktion indeholder komponenter med meget forskelligt vandindhold, Fra tørt brød til
kasseret frugt. Problemet med bioaffald har været, at det hidtil ikke har været muligt at frasortere
det med de teknologier, der som regel benyttes på de centrale automatiske anlæg, der efterhånden
er ved at blive udbredt i udlandet. Resultatet er derfor naturligt nok blevet kildesortering suppleret
med central sortering af den ”tørre fraktion”
I Danmark har Renescience imidlertid gjort det muligt at håndtere usorteret dagrenovation, ved at
gøre bioaffaldet flydende ved hjælp af enzymer, hvorved de ikke bio-nedbrydelige komponenter
som plast, metal, glas mm kan sies fra og sorteres på centrale anlæg, medens det flydende bioaffald
ved hjælp af fermentering konferteres til bioethanol og/eller biogas.
Herudover har IBUS Innovation også udviklet en metode, der kan håndtere usorteret
dagrenovation. Metoden bygger på sortering i et bassin med strømmende vand og kaldes 3D
separation fordi de forskellige komponenter påvirkes af kræfter i 3 dimensioner nemlig:
1) Vandret fremad af det strømmende vand
2) En luftstrøm på tværs af vandstrømmen, der virker i samspil med opdriften, og sorterer
flydende komponenter efter hvor højt de flyder
3) Tyngdekraften, der virker i samspil med vandstrømmen og sorterer synkende genstande
efter hvor hurtigt de synker
Herved kan den usorterede dagrenovation opdeles i 5-7 fraktioner, hvoraf bio-affaldet
fremkommer som en pressekage med 30-40% tørstof, som let kan transporteres til eksisterende
biogasanlæg, hvor den bedst udnyttes til at booste biogasproduktionen fra gylle. De øvrige 4-6
fraktioner transporteres til store centrale sorteringsanlæg.
Da opholdstiden i sorteringsbassinet er meget kort (ca. 1 minut) kan der opbygges kompakte anlæg
i 40 fods (ca 12 m) standard kontainer rammer, med en forventet kapacitet på 2-3 t/timen eller 15
– 20.000 t/år, svarende til usorteret dagrenovation fra ca 50.000 borgere. Herved bliver det muligt
at etablere relativt små automatiske grovsorteringsanlæg tæt ved kilden fx i forbindelse med
større, bemandede kommunale genbrugspladser. Disse lokale grovsorteringsanlæg skal fungere
som leverandører af bio-affald til gyllebaserede biogasanlæg og af de øvrige fraktioner til
specialiserede finsorteringsanlæg med bl.a. visionsbaseret sorteringsteknologi. Derved vil der
kunne opnås en meget høj genanvendelse af ressourcerne i den usorterede dagrenovation.
N.C. Miljø har ikke offentliggjort hvordan metoden virker, men teknologien er beskrevet i denne
artikel: http://www.biopress.dk/PDF/her-er-maskinen-der-kan-sortere-dit-affald
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Ud over REnescience og 3D separation må det forventes at der kan udvikles andre metoder, der vil
være i stand til at håndtere usorteret dagrenovation og for at sikre, at denne udvikling ikke bliver
hæmmet af en ensidig fokusering på kildesortering foreslår vi, at udvikling af automatisk sortering
af usorteret dagrenovation (totalsortering) fremmes på lige fod med udvikling af automatisk
sortering af de tørre fraktioner og kildesortering.
Fordele ved totalsortering frem for kildesortering
Totalsorteringssystemer har potentielt en række fordele i forhold til kildesortering. Hvilke og hvor
store fordele der kan opnås afhænger dels af totalsorteringsteknologien, dels af udviklingen inden
for finsorteringsmetoder, samt markedets udvikling.


Ensartet produktkvalitet
Fraktioner fremkommet ved samme totalsorteringsmetode vil være mere uafhængige af
borgernes evne og vilje til at kildesortere end kildesorterede fraktioner. Robusthed overfor
kemikalier, elektronik eller andet, der burde være sorteret fra, afhænger i sagens natur af
totalsorteringsmetoden.
En totalsorteringsmetode med god robusthed og en vis udbredelse vil således kunne
producere nogle ensartede produktstrømme, hvilket er forudsætningen for en lønsom
eftersorterings- og genanvendelsesindustri. En vis forudsigelighed i råvarens beskaffenhed,
vil formentlig også fremme innovation indenfor disse områder.
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Højere genanvendelsesgrad
Der er to grundlæggende udfordringer i forhold til at opnå en høj genanvendelsesgrad ved
hjælp af kildesortering: Borgernes evne og vilje til at sortere samt forekomsten af emner,
der ikke rigtig passer ind i nogen af de fraktioner, der går til genanvendelse, og som derfor
går i restfraktionen.
Totalsortering er uafhængig af borgernes vilje og evne til at sortere, og da hele
dagrenovationen kommer til sortering, er det muligt at udnytte en større del til
genanvendelse, frem for at have en fraktion, der helt fra borgeren er prædestineret til at gå
til forbrænding.



Mere fleksibilitet
Det er langt enklere at ændre på de udtagne fraktioner i et centralt anlæg, end hvis man
skal ændre på antal eller sammensætning af kildesorterede fraktioner. Ved totalsortering
foretages ændringerne på sorteringsanlægget, ved kildesortering kræves et stort
oplysningsarbejde, evt. opsætning af nye affaldsbeholdere, ændringer på skraldebiler osv.



Mere effektiv logistik
Nogle totalsorteringsmetoder vil være egnede til at fungere optimalt i relativt små enheder.
Det betyder kort transport fra affaldsproducenten til første sorteringstrin. Herefter vil der
være forskel på hvor langt de forskellige fraktioner skal transporteres. Ved kildesortering
skal der enten foretages flere kørsler eller affaldet skal hentes i biler, der er indrettede til at
køre med flere fraktioner, hvilket betyder, at bilens kapacitet som regel udnyttes dårligere,
end hvis dagrenovationen afhentes usorteret.



Eksportpotentiale
Teknologierne til kildesortering og automatisk sortering af den tørre fraktion findes allerede
i udlandet, fx Tyskland, hvor kildesortering er langt mere udbredt. Danmark har derimod
chancen for at blive førende indenfor totalsortering.



Egnet til tredjeverdenslande
Nogle udgaver af totalsortering vil kunne tilpasses til tredjeverdenslande, hvor
genanvendelsen i dag ofte foregår ved, at fattige mere eller mindre selvbestaltede
”affaldsarbejdere” samler de salgbare fraktioner (typisk metaller, plastik og pap) på
lodsepladser eller hvor nu affaldet henligger. Det er overordentligt sundhedsskadeligt
arbejde, og ofte køres langt fra alt affald på losseplads, med negative konsekvenser for alles
sundhed. Et totalsorteringssystem ville formentligt kunne drives, så man rent faktisk kunne
betale en smule for det samlede affald, og derved få det indsamlet og nyttiggjort.

Forslag til kriterier for vurdering af affaldssystemer
Systemer til håndtering af affald bør vurderes ud fra de resultater der opnås og miljømæssigt og
økonomisk og ikke ud fra hvilken teknologi der benyttes.
 Reel genanvendelsesgrad
Der er ofte ganske store andele af affaldsfraktioner, der sendes til genanvendelse, som
alligevel ender i forbrænding.
 Plante næringsstoffer tilbage til jorden med samtidig overholdelse af
slambekendtgørelsens grænseværdier
 Miljøbelastning fra proces og transport
 Økonomi
I sagens natur er det ikke muligt at foretage præcise vurderinger af teknologier, der ikke er
færdigudviklede, i markeder der stadig er under opbygning, men teknologier hvor det kan
sandsynliggøres at de møder kriterierne lige så godt eller bedre end kilde sortering, bør have de
samme vilkår som kildesortering.
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HØRINGSSVAR – RESSOURCEPLAN FOR AFFALDSHÅNDTERING 20132018
Miljøstyrelsen har d. 26. november 2013 udsendt et udkast “Danmark uden
affald. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018” i høring.

Date 28/01/2014

Rambøll påskønner Miljøstyrelsens fokus på affald som en ressource.
Ved gennemlæsning af udkastet til ressourceplanen har vi dog
identificeret nogle punkter, som vi ønsker at gøre Miljøstyrelsen
opmærksom på. Disse vil belyse at:
 Den økonomiske analyse, der er grundlag for planen (Miljøprojekt
1458) ikke giver et retvisende billede af konsekvenserne. Planen vil
betyde væsentlig højere affaldsbehandlingsudgifter og højere
varmepriser.
 Organisk husholdningsaffald tilført biogasanlæg giver et langt
lavere energiudbytte end ved affaldsforbrænding.
 Genanvendelsesmål opstilles ikke ud fra de værdier der skabes,
men kun ud fra det der tilføres ”genanvendelsesanlæg” uden krav
om udbytte og kvalitet.
 Nye forbrændingsanlæg kan skaffe værdifulde metaller fra slaggen
fra affaldsforbrændingsanlæg.

Ramboll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.com/energy

Ref

Høringssvar

Rambøll’s baggrund for at indsende høringsvar er vores store erfaring for
gennemførelse af affaldsprojekter i Danmark og internationalt, samt vores
erfaring fra formandskab for DAKOFA’s netværk for klima, energi og affald,
formandskab for ISWA’s Energy Recovery Working Group og medlem af en
række internationale selskaber og bestyrelser.

1. Økonomisk evaluering af planen
Ressourceplanen indeholder ikke en analyse af hvad den koster at
implementere, men planen bygger angiveligt bl.a. på Miljøprojekt nr. 1458,
2013 Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget
genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation.
I denne rapport er der udført budget- og velfærdfærdøkonomiske analyser af
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et basisscenarie og 12 alternativ-scenarier med øget grad af kildesortering af forskellige
affaldsfraktioner i dagrenovation. Rapporten konkluderer, at genanvendelsen kan øges væsentligt uden
højere økonomiske omkostninger.
Men der er i analysen gjort en række antagelser, der i høj grad undervurderer positive effekter ved
basisscenariet og overvurderer positive effekter ved alternativerne.
Såfremt man justerer disse antagelser viser det sig, at alle alternativ-scenarier med øget grad af
kildesortering er væsentlig dyrere end et basisscenarie, der bygger på forbrænding som i dag.
I analysen antages f.eks. at alle forbrændingsanlæg skal nyetableres. Forbrændingsanlæggene er
imidlertid allerede etableret og de fleste anlæg har en betydelig restlevetid. Andre anlæg kan
levetidsforlænges for mindre investeringer end hvad det koster at investere i et nyt. Denne situation vil i
praksis være gældende for de fleste dele af landet i adskillige år ud i fremtiden.
Analysen er derfor kun relevant i et område, hvor man står overfor helt at skulle skrotte et eksisterende
forbrændingsanlæg. Dette er en vigtig forudsætning, som har stor betydning for den økonomiske
konsekvens af planen, lokalt og nationalt.
Såfremt et forbrændingsanlæg allerede eksisterer og bruges der mere retvisende antagelser, kan det
beregnes, at alternativ-scenarierne vil være mellem 75% og 120% dyrere end basis-scenariet (se
tabellen nedenfor og annex 1).
Velfærdsøkonomi:

Antagelse: Forbrændingsanlæg
eksisterer allerede
Økonomi efter korrektioner
Forhold til basisscenariet

Nye scenarier

Basis
scenarie

Dyreste Scenarie

592 kr/ton

Billigste Scenarie
(5F)
1.039 kr/ton

-

+ 75%

+120%

(3A)

1.355 kr/ton

Såfremt der skal bygges et ny forbrændingsanlæg og bruges der mere retvisende antagelser, kan det
beregnes, at alternativ-scenarierne vil være mellem 40% og 80% dyrere end basis-scenariet (se
tabellen nedenfor og annex 1).
Velfærdsøkonomi:

Antagelse: Nyt
forbrændingsanlæg etableres
Økonomi efter korrektioner
Forhold til basisscenariet

Nye scenarier

Basis
scenarie

Billigste Scenarie
(5F)

Dyreste Scenarie

740 kr/ton

1.039 kr/ton

1.355 kr/ton

-

+ 40%

+80%

(3A)

Endelig skal det bemærkes, at man i alternativ-scenarierne vil have en mindre mængde affald, der kan
energiudnyttes. For husstande, der går fra affaldsvarme til andre varmekilder, vil dette medføre en
betydelig meromkostning. Dansk fjernvarmeforening har anslået at dette årligt vil koste en
gennemsnitshusstand omkring 3.000 kr.
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Overordnet synes Miljøprojekt nr. 1458 således ikke at give et retvisende billede af økonomien i planen
og der opfordres således til, at der gennemføres en analyse af, hvad de faktiske omkostninger vil være
for brugere og samfundet af forskellige alternativer.

2. Organisk husholdningsaffald
Ressourcestrategien opstiller i afsnit 5.2.1 et mål om, at 50% af det organiske affald fra
husholdningerne skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse.
Denne målsætning er udsprunget af de overordnede synspunkter, bl.a. som er anført i afsnit 4.2,
herunder ”.. genanvendelse vil for langt de fleste materialer samlet set medføre en større
energibesparelse.”
Også i forbindelse med lanceringen af ressourceplanen og den tilhørende ressourcestrategi, har man i
offentligheden udmeldt, at det ikke giver mening at sende madaffald til affaldsforbrænding. Dette er
ikke imidlertid korrekt.
Baggrunden for dette er kort opstillet nedenfor.
Ved bioforgasning af organisk affald (gennemsnit 32% tørstof og en brændværdi på 4,7 MJ/kg)
produceres elektricitet, ligesom der vil være en vis varmeproduktion fra gasmotoren, fra udstødskedlen
og, såfremt det etableres, fra røggaskondensering. Processen er illustreret nedenfor.

Ved forbrænding af samme organisk affald på et affaldsforbrændingsanlæg vil der blive produceret
elektricitet og varme i anlæggets turbine/generatoranlæg, ligesom der vil blive produceret varme ved
røggaskondensering. Processen er illustreret nedenfor.
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Som det fremgår ovenfor vil et moderne og højtydende bioforgasningsanlæg sammenlignet med et
moderne affaldsforbrændingsanlæg have en elproduktion som er stort set sammenligneligt, hvorimod
der for varmeproduktionen vil være 375% større udbytte ved at brænde det organiske affald
sammenlignet med bioforgasning.
Det højere energiudbytte fra affaldsforbrænding sammenlignet med bioforgasning stammer fortrinsvist
fra, at biogasprocessen alene udnytter methanproduktionen, hvilket svarer til ca. halvdelen af
energiindholdet. Forbrændingsprocessen er i stand til at udnytte hele energiindholdet i det organiske
affald.
Det er efter vores opfattelse meget vigtigt, at denne viden om de faktiske energiforhold på moderne
danske forbrændingsanlæg tages med i overvejelserne om hvorvidt, planen skal opretholde et mål om
50% af det organiske affald fra husholdningerne skal indsamles til genanvendelse eller anden
materialenyttiggørelse.
Vi vil ligeledes henlede Miljøstyrelsens opmærksomhed på, at der i henhold til definitionerne i EU er en
uklarhed om, hvorvidt biogasanlæggene er at betragte som ”recovery”, hvilket er tilfælde når
hovedformålet er energiudnyttelse, eller om biogasanlæg er at betragte som ”recycling”, hvilket kræver,
at hovedformålet er at udnytte næringsstoffer. I sidstnævnte tilfælde bør alene den del, der reelt
udnyttes som næringsstof, medregnes som ”recycling”.
3. Definition af genanvendelse og kvalitet af produkter.
Miljøstyrelsen lægger i ressourceplanen vægt på, at der skal være en øget kvalitet i genanvendelse af
bygge- og anlægsaffald, hvilket vi er enige i.
I strategien for husholdningsaffald vælger man imidlertid udelukkende at stræbe efter en øget
genanvendelsesprocent over de næste år. Genanvendelsesprocenten er et simpelt tal, der beregnes som
mængden af materialer sendt til et genanvendelsesanlæg divideret med den samlede mængde affald.
Denne genanvendelsesprocent er imidlertid en forkert og utilstrækkelig - for ikke at sige en decideret
uegnet - parameter at styre efter.
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Folk der arbejder i sektoren er klar over denne problematik og i EU arbejdes der på at finde en løsning
på denne for miljøet så vigtige spørgsmål.
Der er brug for en miljøparameter, der kan bruges til at måle såvel mængden som kvaliteten af
genanvendelsen for den samlede strategi såvel som for den enkelte miljøprocess. En sådan parameter
bør baseres på en konkret miljøvurdering (livscyklus vurdering) af den enkelte proces så der ikke blot
bogføres en høj genanvendelsesprocent, men sikres, at der rent faktisk opnås en miljøgevinst (og i givet
fald hvor meget).
Det vil som noget nyt kræve, at vi f.eks. i detaljer ved hvad der faktisk sker med de materialer, vi
sender til oparbejdningen på anlæg i udlandet, og at der skal laves en konkret miljøvurdering af den
enkelte indsats. En sådan tilgang er allerede kendt i forbindelse med affaldsforbrænding, hvor har man
udviklet en formel for, hvor god anlægget er til at udnytte energien i affaldet. Dette udtrykkes i EU’s
affaldsrammedirektiv ved hjælp af den såkaldte R1-formel, som angiver hvor stor en mængde energi
anlægget producerer og rent faktisk udnytter, og højkvalitet energi vægter kraftigere end lavværdigt
energi.
Vi vil derfor opfordre til, at der i ressourcestrategien opstilles et mål for den reelle genanvendelse (i stil
med R1-formlen for energigenanvendelse) i stedet for alene at måle genanvendelse på grundlag af
mængder.
Vi ser en stor risiko for, at man med stræben efter en høj genanvendelsesprocent risikerer at eksportere
store mængder affald ud af landet og dermed taber ressourcer, som kunne være anvendt miljømæssigt
og samfundsøkonomisk bedre ved høj energiudnyttelse i Danmark.
4. Metalgenanvendelse fra forbrænding
I afsnit 4.2 i ressourceplanen skriver Miljøstyrelsen, at ved forbrænding ”..spildes ..de materielle
ressourcer ..”.
Der er ofte en forkert opfattelse af forbrændingsanlæggenes betydning for materialegenanvendelsen.
Affaldsforbrænding genererer tre genanvendelsesprodukter:




Metal udvundet fra slaggen
Slagge som erstatter grus og udgør omkring 15-20% af den indgående affaldsmængde
Vand fra røggaskondensering som kan erstatte friskvand og som udgør op til 50% af den indgående
affaldsmængde

På trods af en god kildesortering findes der i affald en del metal. Ofte er det metal, som ikke
umiddelbart lader sig udsortere hos den enkelte husholdning/virksomhed eller metal, som kun med
meget stor omkostning kan udsorteres på sorterings/genanvendelsesanlæg.
Erfaringer fra virksomheder, som oparbejder forbrændingslaggen, viser, at der ud over jern og
aluminium findes en lang række sjældne metaller og jordarter i slaggen. Metallerne er blevet frigivet
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ved forbrændingsprocessen og opkoncentereret i slaggen, hvorfra de forholdsvis enkelt og forholdsvist
billigt kan udsorteres. Teknikken til denne udsortering er i øjeblikket i stor udvikling og det er vores
opfattelse, at Miljøstyrelsen ikke er opmærksom på dette. Fremtidens affaldsforbrændingsanlæg vil have
en udsorteringseffektivitet på >90%, hvor vi kan se, at Miljøstyrelsen i økonomiberegningerne i fx
Miljøprojekt 1458 alene antager 50% udsortering, ligesom Miljøstyrelsen regner med en betydelig
forringelse af metalkvaliteten efter forbrænding. Dette stemmer ikke overens med de seneste erfaringer
fra bl.a. Schweitz og Danmark.

Med venlig hilsen

Nils Christian Holm

Bettina Kamuk

Direktør, Affaldsforbrænding

Head of Department
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Annex 1
Bemærkninger til Miljøprojekt 1458:

Der foreligger ikke en egentlig økonomisk evaluering af planen, men Miljøstyrelsen udgav i maj 2013
Miljøprojekt 1458: ”Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af
papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation” som fremstår som et vigtigt
baggrundsnotat vedr. de mulige økonomiske konsekvenser af forskellige tilgange til at øge
genanvendelsesprocenten.
Rapporten fremlægger samfundsøkonomien for 12 forskellige scenarier for nye udsorteringsstrategier,
og et ”status quo” basisscenarie, hvor husholdningsaffald efter frasortering af glas og rent papir i kuber
sendes til affaldsforbrænding.
Konklusionerne er usædvanlige og nye, nemlig at øget sortering er både husstandsøkonomisk og
velfærdsøkonomisk billigere end eller lig med basisscenariet.
I rapporten anføres i bilag detaljerede beregninger for scenarie 5F og basisscenariet. Scenarie 5F er et
scenarie, der bygger på bioforgasning af kildesorteret organisk dagrenovation samt central sortering af
materialer og en ”tør rest”. Scenarie 5F er det scenarie med bioforgasning som giver lavest
velfærdsøkonomisk omkostning, jf. figur D og tabel 98.
For basisscenariet angives en velfærdsøkonomisk omkostning på 1.282 kr/ton og for scenarie 5F en
omkostning 989 kr/ton, dvs. at det angives at basisscenariet er knap 300 kr/ton dyrere end det billigste
sorteringsscenarie.
Dette synes at indikerer at ressourceplanen vil være billigere end et alternativ, der bygger på
forbrænding som vi kender det i dag.
Men der er i analysen gjort en række antagelser, der i høj grad undervurderer positive effekter ved
basisscenariet og overvurderer positive effekter ved alternativerne.
Såfremt man justerer disse antagelser viser det sig at alle de nye scenarier er væsentlig dyrere end et
opdateret basisscenarie. Dette indikerer at ressourceplanen kan forventes at blive væsentlig dyrere end
et alternativ, der i højere grad bygger på forbrænding.
Herunder oplistes eksempler på forudsætninger, som vil påvirke velfærdsøkonomien og det
overordnede resultat , hvis de ændres til værdier, som vurderes mere rimelige/korrekte.

Antagelse: Forbrændingsanlægget eksisterer

Ca. påvirkning af
velfærdsøkonomi:

Forudsætning – Kommentar
Hele analysen bygger på at alle anlæg skal nybygges.
Forbrændingsanlæggene er imidlertid allerede etableret og de fleste
anlæg har en betydelig restlevetid. Andre anlæg kan
levetidsforlænges for mindre investeringer end hvad det koster at
investere i et nyt. Denne situation vil i praksis være gældende for
de fleste affaldsselskaber i adskillige år ud i fremtiden.
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Basis
scenarie
-290 kr/ton

Scenarie
5F

Antagelse: Forbrændingsanlægget eksisterer

Ca. påvirkning af
velfærdsøkonomi:

Forudsætning – Kommentar

Basis
scenarie

Analysen er derfor kun relevant i et område, hvor man står overfor
helt at skulle skrotte et eksisterende forbrændingsanlæg. Dette er
en vigtig forudsætning, som har stor betydning for den økonomiske
konsekvens af planen, lokalt og nationalt.
Såfremt der allerede eksisterer et forbrændingsanlæg vil
kapitalomkostningerne til forbrænding bortfalde i analysen indtil et
nyt anlæg skal etableres. Dette vil gøre forbrændingen i begge
scenarier billigere, men samlet vil basisscenariet blive ca. 290
kr/ton billigere i forhold til Scenarie 5F.
Basisscenariet bygger som det eneste scenarie på ugentlig
tømning.

-300 kr/ton

I alle andre scenarier antages at indsamlingen optimeres
økonomisk og der anvendes derfor 14 dages tømning.
Såfremt man vurdere hvad den ekstra genanvendelse koster
overfor andre alternativer med mere forbrænding, må det være
mest korrekt at sammenligne scenarier, der har nogenlunde den
samme tømningsfrekvens. Dvs. et basisscenarie med 14 dages
tømning ligesom de øvrige. Rapporten fastsætter, at der er 300
kr/ton at spare ved dette.
(I Rapportens bilag (p296) er der uddrag af en review rapport
udarbejdet af Aarhus Universitet, hvori det problematiske i brugen
af denne forudsætning netop fremhæves.)
I Miljøprojekt 1458 er det antaget at omkostninger til
informationskampagner er 90 kr/ton i Basisscenariet og 100 kr/ton
for alle andre. Dette virker ikke som en rimelig antagelse da
genanvendelsesscenarierne vil kræve en meget betydelig
informationsindsats i for hold til status quo.

-40 kr/ton

Antages det at status quo koster halv så meget som de ”nye
scenarier” så reduceres omkostningerne ved basisscenariet med
40 Kr/ton.
Basisscenariet er det eneste scenarie med en kubeordning for
indsamling af papir fra husholdninger.
Det fremhæves i rapporten (p40) at ”For kubeordninger er det
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-62 kr/ton

Scenarie
5F

Antagelse: Forbrændingsanlægget eksisterer

Ca. påvirkning af
velfærdsøkonomi:

Forudsætning – Kommentar

Basis
scenarie

Scenarie
5F

mest omkostningseffektivt at fylde så meget som muligt”. Ikke
desto mindre har man antaget 2500 kuber (@2.5 m3), der tømmes
hver uge svarende til 130.000 tømninger per år. I gennemsnit
regnes der således med 170 kg pr. tømning.
Normalt vil man for det givne opland forvente omkring 1250 kuber
og 65.000 tømninger per år. Indføres dette i stedet vil det medføre
en besparelse på 62 kr/ton for basisscenariet.
Fastlæggelsen af transportomkostninger til to store fælles
sorteringsanlæg (der hver servicerer 2,5 mio indbyggere (p137)) er
vigtige for studiet.

+50 kr/ton

Der regnes med en komprimatorvogn til indsamling, men en lastbil
til fjerntransport (60 km). I den forbindelse rejser sig nogle
spørgsmål:
 Er det korrekt at gennemsnitsafstanden fra et ”standard”
opland i Jylland kun er 60km? (p42)
 Der regnes med en 25 t lastvogn til fjerntransport (p42) – men
den kan ikke indsamle. Der synes ikke at være sat penge af til
omlastning. (50-100 kr/ton kan normalt forventes)
 Transportomkostningerne for affald til centralsortering er sat til
0,38 kr/ton/km – dette er urealistisk lavt. (Dette beløb forventes normalt at være 1-1,5 kr/ton/km)
 Kan den lave transportpris blandt andet skyldes at der ikke
regnes med, at den skal køre retur? Det kan dog ikke
forudsættes, at alle disse affaldscontainere kan bruges til andet
returkørsel. Er det et generelt problem i transportøkonomien?
Samlet vurderes det at transportomkostningerne er væsentligt
højere end angivet – svarende til mindst 50 kr/ton.
I Miljøprojektet antages en lav metal udsorterings effektivitet fra
affaldsslagge (50%) selvom det i rapporten erkendes, at potentialet
er væsentligt højere, og der kendes anlæg der indvinder 90% (p
69) – hvorfor vælges så ikke en effektivitet der med rimelig hed
kan forventes i 2020?
Der regnes endvidere med 2852 kr/ton metal, når det er udsorteret
på sorteringsanlæg , men kun 1108 kr/ton for metal udsorteret fra
forbrænding. Samlet indtægt i scenarie 5F er over 11 mio. kr/år fra
metalsalg, mens den kun er 3,7 mio. kr i basis scenariet.
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-60 kr/ton

Antagelse: Forbrændingsanlægget eksisterer

Ca. påvirkning af
velfærdsøkonomi:

Forudsætning – Kommentar

Basis
scenarie

Scenarie
5F

-690
Kr/ton

+ 50
kr/ton

Nogle erfaringer fra udlandet er, at det udsorterede metal fra ikkebrændt affald har væsentligt lavere handelsværdi end metal, som
er udvundet fra slagge. Det skyldes forureninger i det ikke-brændte
metal, herunder sammensatte produkter med begrænset metalandel.
Endvidere viser nyere erfaringer fra især Schweiz, at den fine
slagge (dvs. den under 5 mm i partikelstørrelse) indeholder de
mest værdifulde metaller og den største andel af den samlede
metalværdi. Værdien ligger først og fremmest i de ikke-magnetiske
metaller (dvs. andet end jern).
De partikler, som er under 5 mm efter at have passeret
forbrændingsprocessen, kan man vanskeligt forestille sig udsorteret
med nævneværdig effektivitet ved kildesortering eller i et mekanisk
sorteringsanlæg for ikke-brændt affald. En af årsagerne er, at
udsortering af ikke-magnetiske metaller foretages i avancerede
sorteringsanlæg, som for at fungere effektivt kræver næsten rent
metal og ensartet partikelstørrelse, hvad der vanskeligt opnås for
ikke-brændt affald.
Det er derfor meget muligt, at metaludvindingen fra slaggen i
basisscenariet vil have mindst samme samlet værdi som
metaludvindingen i scenarie 5F baseret på mekanisk sortering af
ikke-brændt affald.
Hvis der antages samme metalværdi i det to scenarier så er der en
besparelse på basis scenariet på 60 kr/ton.
Metaludvindingen har også betydning for den samlede
miljøvurdering.

Sum af korrektioner (I)

Justeres resultaterne angivet i Miljøprojekt 1458 med ovenstående korrektioner får følgende billede:
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Velfærdsøkonomi:

Antagelse: Forbrændingsanlægget eksisterer

Basis
scenarie

Scenarie
5F

Økonomi ifgl. Miljøprojekt 1458

1.282 kr/ton

989 kr/ton

Ovenstående korrektioner (I)

-690 Kr/ton

+ 50 kr/ton

Økonomi efter korrektioner (I)

592 kr/ton

1.039 kr/ton

-

+ 75%

Forhold til basisscenariet

Dvs. såfremt forbrændingsanlægget allerede eksisterer og man antager 14 dages tømning i
basisscenariet og i øvrigt tager udgangspunkt i ovenstående normale forudsætninger så kan Scenarie 5F
anslås til at være ca. 75% dyrere end basisscenariet.
Det skal endvidere bemærkes at alle andre ”nye” scenarier (på nær et uden bioforgasning) er i
Miljøprojekt 1458 beregnet til at være dyrere end scenarie 5F. Det dyreste scenarie anføres til at koste
1.325 kr/ton. Scenarierne vil med ovenstående korrektioner således være mellem 75 og 120% dyrere
end basisscenariet (jvf. nedenstående tabel).
Velfærdsøkonomi:

Antagelse: Forbrændingsanlægget eksisterer
Økonomi efter korrektioner (I)
Forhold til basisscenariet

Nye scenarier

Basis
scenarie

Dyreste Scenarie

592 kr/ton

Billigste Scenarie
(5F)
1.039 kr/ton

-

+ 75%

+120%

(3A)

1.355 kr/ton

Antages det, at man ikke har et forbrændingsanlæg og således skal bygge et nyt, må det antages at
dette bygges efter ”state of the art 2020”. Dette giver anledning til yderligere korrektioner, som vist i
tabellen nedenfor.

Antagelse: Nyt forbrændingsanlæg skal etableres

Ca. påvirkning af
velfærdsøkonomi:

Forudsætning – Kommentar
Antages det at der skal etableres et nyt forbrændingsanlæg skal
kapitalomkostningerne tilbageføres i analysen. Forskellen på
kapitalomkostninger mellem de to scenarier er som anført ovenfor
290 kr/ton .
Der anvendes i rapporten en 15 år afskrivningsperiode for
maskinanlæg. Det kan være rimeligt for sorteringsanlæg, men den
tekniske levetid for forbrændingsanlæg er længere og der bruges
nu som standard 20 år for forbrændingsanlæg, men højere kunne
også anvendes. (I UK anvendes 25 år og i MST’s ressourceplan
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Basis
scenarie
+290
kr/ton

-50 kr/ton

Scenarie
5F

Antagelse: Nyt forbrændingsanlæg skal etableres

Ca. påvirkning af
velfærdsøkonomi:

Forudsætning – Kommentar

Basis
scenarie

Scenarie
5F

angives en teknisk levetid på 35 år.) Justeres denne periode fra 15
til 20 år så reduceres omkostningen i basisscenariet relativt til 5f
med ca 50 kr/ton.
Det antages i Miljøprojekt 1458 (p 119) at WTE anlægget med en
kapacitet på 200.000 tpa og en brændværdi på 11,5 MJ/kg koster
1,415 mia. kr. For en analyse af denne art er dette er omkring
15% for højt.

-57 kr/ton

Med en brændværdi på 9 MJ/kg skal prisen justeres tilsvarende
ned. Det er ikke helt tydeligt, hvilken pris man har man regnet med
for en kapacitet på 200.000 tpa med en brændværdi 9 MJ/kg, men
umiddelbart synes kapitalomkostningerne for forbrændingsanlægget her overvurderet med mindst 20%. Hvis investeringen i
forbrændingsanlægget reduceres med 20% så vil dette påvirke
forskellen mellem de to scenarier med 57 kr/ton.
Forbrændingsanlægs virkningsgrader er i rapporten antaget til: ElVirkningsgrad 22% (netto) og varme-virkningsgrad på 73%

- 35 kr/ton

Nye anlæg etableres med højere virkningsgrader for el- og varme:
24% og 83% (netto).
+148
kr/ton

Korrektioner (II)

0
kr/ton

Justeres resultaterne angivet i Miljøprojekt 1458 med summen af begge ovenstående korrektioner får
følgende billede:

Velfærdsøkonomi:

Antagelse: Nyt forbrændingsanlæg skal etableres
Økonomi ifgl. Miljøprojekt 1458 – med de første
korrektioner (I)
Ovenstående korrektioner (II)
Økonomi efter korrektioner (I + II)
Forhold til basisscenariet
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Basis
scenarie
592 kr/ton

Scenarie
5F
1.039 kr/ton

+148 Kr/ton

+0 kr/ton

740 kr/ton

1.039 kr/ton

-

+ 40%

Dvs. såfremt der, som antaget i Miljøprojektet, skal bygges et ny forbrændingsanlæg og man antager
14 dages tømning i basisscenariet og i øvrigt tager udgangspunkt i ovenstående normale
forudsætninger så kan sorteringssscenariet 5F anslås til at være ca. 40 % dyrere end basisscenariet.
Det skal igen bemærkes at alle andre sorterings scenarier (på nær et uden bioforgasning) er i
Miljøprojekt 1458 beregnet til at være dyrere end scenarie 5F. Det dyreste scenarie anføres til at koste
1.325 kr/ton. Alle scenarierne vil med ovenstående korrektioner være mellem 40% og 80% dyrere end
det korrigerede basisscenarie (jvf. nedenstående tabel).
Velfærdsøkonomi:

Antagelse: Nyt
forbrændingsanlæg skal
etableres
Økonomi efter korrektioner (II)
Forhold til basisscenariet

Nye scenarier

Basis
scenarie

Dyreste Scenarie

740 kr/ton

Billigste Scenarie
(5F)
1.039 kr/ton

-

+ 40%

+80%

(3A)

1.355 kr/ton

Endelig skal det bemærkes, at man i sorteringsscenarierne vil have en mindre mængde affald, der kan
energiudnyttes. For husstande der går fra affaldsvarme til andre varmekilder vil dette medføre en
betydelig meromkostning. Dansk fjernvarmeforening har anslået at dette årligt vil koste en
gennemsnitshusstand omkring 3.000 kr.
Sammenfattende kan man således være bekymret for om beslutningstagere har fået et fuldt og
retvisende billede af planes økonomiske konsekvenser.
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Kommentarer - høringsudkast til Ressourceplan for
affaldshåndtering
Hermed kommentarer til høringsudkastet til Ressourceplan for
affaldshåndtering. Nærværende kommentarer vedrører alene området for
bygge- og anlægsaffald.
Økonomisk infrastruktur omkring affaldshåndtering
Helt generelt er der behov for at facilitere udviklingen af en økonomisk solid
infrastruktur omkring affaldshåndtering. I bygge- og anlægsbranchen, hvor
udsortering og korrekt håndtering er fordelt ud på, bl.a. en meget stor
mængde af mindre virksomheder, er det væsentligt at alle disse virksomheder
kan se et økonomisk incitament for at handle korrekt i en
nedrivnings/ombygnings/renoveringssituation. Den øgede omkostning der alt
andet lige vil være ved korrekt håndtering, skal kunne opvejes af eksempelvis
muligheden for at tjene penge på direkte salg af det rene materiale.
Virkeligheden af i dag er, at håndværksvirksomhederne sætter penge til på
udsortering af materialer med miljøskadelige stoffer, hvorfor det er
nærliggende at klassificere materialet som rent, for på den måde at kunne
afhænde det billigst muligt. Der bør derfor i en ressourcestrategi indgå
udvikling af en økonomisk infrastruktur omkring korrekt affaldshåndtering. Her
kan f.eks. nævnes et via Teknologisk Institut nyligt startet projekt omkring
udvikling af en ’Genbrugsportal’ som formidler bygge- og anlægsaffald direkte
mellem aktørerne, uden mellemled.
Uddannelse og vidensspredning på tværs af branchen
Der er behov for at sikre at den nyeste viden omkring emnet er let tilgængeligt
for alle aktører på tværs af branchen. Vi er opmærksomme på at der er en ny
bekendtgørelse på vej omkring selektiv nedrivning og krav til nedrivers
uddannelse. Desuagtet, er det væsentligt for os at understrege, at vi mener,
der er behov for en tværgående indsats, som kan favne alle aktører i branchen.
Lige fra håndværker over kommunal tilsynsmedarbejder til modtagepersonale
på genbrugs- og miljøstationerne. Vi mener derfor, man bør oprette
’Byggeriets videnscenter for affaldsproduktion, –håndtering og –
genanvendelse’ som kan fungere som samlende instans for alle de nye tiltag
der iværksættes på denne front, samle eksisterende viden på området og stå
til rådighed for spørgsmål, tilbyde kurser og udarbejde informationsmateriale.

Behov for nye teknologier
Der er et meget påtrængende behov fra byggebranchen om udvikling af billige,
hurtige, on-site teknologier til såvel påvisning af miljøskadelige stoffer som
fjernelse af disse. Prisen for at påvise og fjerne stofferne skal gå markant ned
hvis man vil øge andelen af udførende der følger lovgivningen.
Genanvendelse giver mening, men husk livscyklusperspektivet!
Det er væsentligt at se processer og nye tiltag i et livscyklusperspektiv, således
at man ikke genanvender for enhver pris. Et eksempel er genanvendelse af
gamle termovinduer. Dette kan på overfladen virke som en god idé, men
gennemregning af det ekstra energiforbrug, det vil koste i en driftssituation at
benytte de gamle vinduer frem for nye med en mere moderne teknologi og
bedre u-værdi, viser ofte at det i et livscyklusperspektiv koster langt mere
energi. Derved tabes bæredygtigheden på bekostning af genanvendelse.
Genanvendelse af gamle mursten
Det må gælde genanvendelse af murværk generelt. Murværk består af både
tegl og mørtel, vi regner med forholdet 7:2.
Tegl har i tidens løb stort set ikke ændret egenskaber. Formatet har de sidste
150 år været det nuværende danske normalformat. Derimod har mørteltyperne
ændret sig voldsomt, også i de senere år.
Genanvendelse baseres på murværksmaterialernes egenskaber:
 Styrke
 Porøsitet
 Kemisk bestandighed
 Normalt uforurenet
Det giver en række forskellige muligheder som:
 Anvendelse i mark- og skovveje. Andre steder i verden fremstilles tegl
alene til dette formål. Her vil både tegl og mørtel gøre fyldest
 Plantesubstrater
 Tennisbaner. Til en tennisbane anvendes ca. 16 t rødt tegl.
 Fyld i ledningsgrave. Til højspændingsledninger vil der være krav til
termisk resistivitet.
 Tilslag i betonmaterialer
 Erstatning for sand i kalksandsten, som får bedre egenskaber
 Genanvendelse af de enkelte tagsten eller mursten. I så fald skal de
genanvendte materialer selvfølgelig leve op til de nugældende krav
beskrevet i europæiske og nationale standarder. I forhold til
murstenenes oprindelige egenskaber vil der være krav til bl.a.
trykstyrke, vedhæftningsstyrke i kombination med den anvendte
muremørtel (receptmørtel eller funktionsmørtel) og indhold af
opløselige salte. Det bemærkes der i nutidigt murværk er krav til
bøjningstrækstyrker, dette medfører igen krav til vedhæftning mellem
muremørtel og mursten. Og en sådan god vedhæftning kan medføre
vanskelig afrensning af mørtel hvis stenene på ny skal genanvendes.
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Det bemærkes at der skal tages stilling til genanvendelse af den mørtel
der fjernes fra stenene. Det vil for ældre kalkmørtler dreje sig om en
blanding af sand (bakkesand eller strandsand) og hærdnet kalk. Da den
hærdnede kalk vil virke som filler vil genanvendelse i mørtel ikke være
hensigtsmæssig. For kalkcementmørtler (relevante som muremørtler
efter 1920) vil mørtlen efter afrensning af mursten findes som større
partikler. Afrensningen vil være vanskeligere og mørtelrester på
stenene kan forekomme.

Genanvendelse af vindmøllevinger i beton
Ressourcestrategien nævner at det skal undersøges hvorvidt det giver mening
at genanvende gamle vindmøllevinger i f.eks. beton. Det er materialeteknisk
meget muligt, at behandlede vindmøllevinger kan have en gavnlig effekt på
nogle af betonens egenskaber. Det er dog meget væsentligt at anlægge et
livscyklusperspektiv, hvor det overvejes hvorledes beton-kompositmaterialet
efter endt brug så skal affaldshåndteres.
Bedre genanvendelse af beton
Der er allerede gennemført dybdegående undersøgelser af muligheden for at
genanvende beton til ny beton, se fx Produktområdeprojektet vedrørende
betonprodukter, (2003-2005). Genanvendelse af beton til ny beton er bestemt
en mulighed som også teknisk er dokumenteret i mange forskellige projekter.
Problemet er blot at produktionsomkostningerne for betonen stiger,
cementindholdet i betonen skal øges, hvilket gør betonens miljøprofil dårligere.
Prisen på naturlige materialer er lav, så det kan ikke svare sig at anvende
genbrugsbeton som erstatning for naturlige ressourcer. Desuden er nedknust
beton bare et rigtigt godt materiale til vejfyld, så hvis det vel at mærke er rent,
hvorfor så ikke bruge det til det?. Herved spares også naturlige ressourcer som
grus og sten. Der er i hvertfald brug for at undersøgelsen indeholder både
totaløkonomiske betragtninger og miljømæssige vurderinger i et
livscyklusperspektiv.
Genanvendelse mellem brancher?
Denne mulighed lader ikke til at være tænkt ind i ressourcestrategien for
bygge- og anlægsaffald, hvilket kan undre. Eksempelvis har betonbranchen i
årevis haft gavn af genanvendelse af flyveaske fra de kulfyrede kraftværker og
mikrosilika fra stålproduktion. I fremtiden vil reservoiret af disse restprodukter
formodentlig reduceres pga politiske tiltag og udvikling indenfor
produktionsmetoderne, men der findes restprodukter fra en lang række andre
sektorer, som ville være værd at se på. Det kunne eksempelvis være fra
biobaserede produktioner. Helt generelt kan der være mange ressourcer at
spare, ved at indtænke genanvendelse på tværs af brancher.
Fjernvarmerør
I afsnittet 7.4.1 beskrives fjernevarmerøret som havende en jernkerne. Dette
bør erstattes af ordet stålrør, da en jernkerne er massiv og ikke hul. Endvidere
anvendes rent jern sjældent; det er som regel legeret til stål.
Imprægneret træ
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I afsnittet omkring træ er vi meget enige i det fremsatte tiltag/forslag og glade
for at emnet bliver behandlet.

Såfremt der skulle være behov for uddybning af ovennævnte, stiller vi os
naturligvis til rådighed.

Venlig hilsen

Ane Mette Walter, Seniorprojektleder
Indeklima og Bygningsundersøgelser
Mobil +45 72 20 22 00
amkn@teknologisk.dk
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From:
Sent:
To:
Cc:

Ina Thulsted Brink
28-01-2014 13:50:04
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Jens M. Prisum (jmp@spvand.dk); John Buur Christiansen; Kim Rindel; Dines Thornberg
(dt@spvand.dk); Lars Krogsgaard Nielsen (lkn@spvand.dk)
Subject:
J.nr. MST-0770-00019
Attachments: Miljøstyrelsen brev 280114 - Høringsvar til Ressourceplan for affaldshåndtering.pdf

Til Miljøstyrelsen
Herved sendes høringssvar til ”Ressourceplan for affaldshåndtering, november 2013” – J.nr. MST-0770-00019
Med venlig hilsen
Ina Thulsted Brink
Vores Rens Service A/S
Refshalevej 250
1432 København K
T.: +45 32 57 32 32
D.:+45 32 68 56 44 / 36 34 38 27
Mail: itb@spvand.dk / itb@lyn-is.dk

Denne mail er blevet scannet af http://www.comendo.com og indeholder ikke virus!

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Hanne Haugshøj
27-01-2014 13:23:05
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
J.nr. MST-770-00019 Udkast til "Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-18"
Høringssvar - Udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-18.pdf

Hermed høringssvar til videre ekspedition.
Venlig hilsen
Hanne Haugshøj
Sekretær

AffaldPlus

Ved Fjorden 20
4700 Næstved
T: +45 5575 0800
M: hah@affaldplus.dk
W: www.affaldplus.dk
...................................................
Fælleskommunalt affaldsselskab
for Syd- og Vestsjælland

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Helena Nielsen
24-01-2014 15:29:37
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Peter Roulund; Ulla Röttger
MST-770-00019 (journalnummer)
ARCs høringssvar til Ressourceplanen.pdf

Til rette vedkommende
Vedhæftet er ARCs høringssvar til udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering.
Venlig hilsen
Helena Nielsen
Helena Nielsen
Direktionssekretariatet
D +45 32 68 93 55
M +45 30 22 19 75
hen@a-r-c.dk

Amager Ressourcecenter
Kraftværksvej 31
2300 København S
T +45 32 68 93 00
www.a-r-c.dk

ARC arbejder for at udnytte ressourcerne i affald mest optimalt. Det gør vi ved at drive vores genbrugspladser, og ved at
udvikle nye metoder til at få mest mulig energi ud af affaldet på energianlægget. Andet affald håndterer vi forsvarligt på
deponiet AV Miljø. Læs, se og hør mere om ARC på www.a-r-c.dk

Miljøstyrelsen – Jord og vand
Strandgade 29
1401 København K

20-01-2014
Sagsnr.
Dok.nr.
Initialer

13/279
185/14
HEN/akh
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Høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013 – 2018, høringsudkast
Indledningsvist er ARC meget enig i, at vi skal sikre, at ressourcerne i affaldet håndteres til bedst mulig
gavn for miljøet, ved at udnytte de værdier og ressourcer, som er i affaldet, og ved at reducere miljøpåvirkningen fra affaldet.
Er det primære mål med Ressourceplanen at efterleve EU's målsætning eller at sikre de højeste
miljøgevinster?
Både ved fremlæggelsen af Ressourcestrategien og Ressourceplanen sidder ARC tilbage med fornemmelse af, at den primære årsag til, at der i Ressourceplanen opstilles et mål om, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes er, at det handler om at opfylde målene i EU's Affaldsdirektiv. Hér er det
vigtigt at bemærke, at en primær ’driver’ for EU’s mål har været at få stoppet mange af de europæiske
landes brug af deponier – ikke nødvendigvis at gå imod energiudnyttelse. Der er ikke en miljømæssig
argumentation for de 50 %.
Det skal være miljøets bedste, der afgør, hvordan affaldet skal behandles - ikke tilfældige udokumenterede % satser.
Retorikken om affaldsforbrænding virker fordømmende
I Danmark er der en tradition for at energiudnytte affaldet, fordi det er godt for miljøet – det er ikke miljødårligt at energiudnytte affaldet. ARC er enige i, at vi skal øge genanvendelsen af affaldet og derved
sikre værdierne og ressourcerne, men der vil også fremadrettet være behov for energiudnyttelse. Derfor
er det positivt, at der står, at energiudnyttelse fremadrettet skal ske på de mest effektive anlæg.
Hele retorikken omkring forbrænding, og at det er vigtigt at forbrænde mindre, kan virke intens, når
mange undersøgelser viser, at det både er godt for miljøet og ikke mindst, at der er god samfundsøkonomi forbundet med at energiudnytte affald i Danmark. Senest har Miljøstyrelsens egen LCA undersøgelse af behandling af haveaffald vist, at det kan være en fordel at energiudnytte en andel af haveaffaldet fremfor den 100 % genanvendelse, der hidtil har været gældende.
Ved indsamlingsmål er der en risiko for mere fokus på kvantitet end på kvaliteten (at sikre en reel
genanvendelse)
Målsætningen om at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes kan ikke umiddelbart opnås,
medmindre kommunerne etablerer indsamlingsordninger for alle de udvalgte affaldsfraktioner (organisk-
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affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald). Da der ikke er lagt op til at måle på, om der sker
en reel genanvendelse, men derimod at måle på en indsamlet mængde, må målet betragtes som et
indsamlingsmål.
Affald, der er indsamlet med henblik på genanvendelse, indvejes typisk på et genanvendelsesanlæg og
tæller derfor som genanvendt, uanset hvor stor en del af affaldet der senere måtte gå til energiudnyttelse eller deponering. Dette gælder både for Danmark og de øvrige europæiske lande.
Registrering af f.eks. sorteringsanlæg/MBT anlæg som genanvendelsesanlæg bør give anledning til en
diskussion af "kvalitet i genanvendelse". Er det f.eks. bedre at genanvende affald i et sorteringsanlæg/MBT anlæg (RDF til forbrænding, metal og plast til genanvendelse og deponering af stabiliseret
restfraktion) end at forbrænde samme affald med energiudnyttelse?
Når man ser på miljøpåvirkningen af de enkelte affaldsfraktioner, fremgår det af Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1447, at der forskel på, hvor der kan hentes flest miljøgevinster. Eksempelvis er miljøgevinsten
ved at udsortere og genanvende de tørre affaldsfraktioner højere, end de er ved at bioforgasse det organiske affald. Men når man i ressourceplanen primært fokuserer på indsamlingsprocenten, og en fraktion som organisk affald har højere vægtfylde i den samlede affaldsmængde end f.eks. plast og karton,
opprioriteres netop det organiske affald, og man får ikke det resultat, der giver den højeste miljøgevinst.
ARC savner, at der er en større opmærksomhed på netop miljøgevinsterne, og derved at der ses mere
på kvaliteten fremfor kvantiteten. Det kan overvejes at foretage en form for vægtning/prioritering af affaldsfraktionerne, således at det giver en større ’gevinst’ at genanvende de tørre affaldsfraktioner, end
det gør at genanvende meget vandholdigt affald – alternativt måle på tørstofindholdet i affaldet. Det er
vigtigt at få sat nogle egentlige miljømål.
Er det genanvendelse at bioforgasse organisk affald?
Det er godt med metodefrihed, men med den opstillede beregningsmetode til at nå 50 % målsætningen
anser ARC det for umuligt at nå målet, uden at kommunerne indfører indsamling til kildesorteret organisk affald. Nu virker det som et krav i Ressourceplanen. I den forbindelse er det yderst relevant at få
udfoldet bevæggrundene for at indføre dette ’krav’. Dette rejser tvivl om, hvorvidt Renescienceteknologien er dømt ude, da denne teknologi netop ikke forudsætter en kildesortering?
Hvis en kommune iværksætter en kildeindsamling af organisk dagrenovation, er den indsamlede
mængde så pr. definition 100 % genanvendt, hvis den sendes til en form for biopulpning mhp. bioforgasning og efterfølgende spredning på landbrugsjorden? Netop i et sådan system vil en stor andel af det
indsamlede blive energiudnyttet, og en anden andel udspredt på markerne. Præcist som man ved en
traditionel energiudnyttelse også har et energioutput og en andel der bliver genanvendt (slagge og jern
og metal). Hvordan defineres genanvendelse af organisk affald?
Mange LCA undersøgelser viser, at netop omkring det organiske affald er der ikke en energimæssigt
fordel ved bioforgasning fremfor forbrænding – især ikke hvis det pågældende forbrændingsanlæg har
røggaskondensering. Derfor er det relevant netop hér at have et fokus på kvaliteten i genanvendelsen
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og at få klarlagt mere præcist, hvilken gevinst det er, der ønskes opnået, når der lægges op til så store
omstillinger af det danske affalds- og energisystem.
Er det afgørende at få en synergigevinst i forhold til husdyrgødning, altså at hjælpe landbruget til at opfylde miljøkrav, gå efter den lille andel af fosfor eller at få en mere fleksibel energiform? I den forbindelse savnes også en afklaring af, hvem der forventes at skulle betale for udbygningen af biogassektoren –
er det affaldskunderne, varmekunderne eller landbruget?
Vigtigt med klare rammebetingelser
Ressourceplanen lægger op til, at der skal etableres samarbejder omkring bl.a. sorteringsanlæg og det
organiske affald – i den forbindelse er det vigtigt med nogle klare rammebetingelser.
Det er vigtigt at kende rammebetingelserne fremadrettet, da både det offentlige og det private ved anlæg af kapacitet til behandling af organisk affald og etablering af sorteringsanlæg har behov for en sikkerhed for deres investeringer (forsyningssikkerhed) – hvordan kan det sikres, at dette affald ikke skal
udbydes, med en risiko for at det eksporteres?
Hvis det overordnede fokus er på at sikre ressourcerne og sikre en god kvaltiet i genanvendelsen, er det
vigtigt at få etableret nogle systemer, hvor der sikres en form for kontrol med værdikæden, altså at der
kommer en reel genanvendelse, og hvor det kan vælges at træffe beslutninger, der er til gavn for miljøet.
En usikkerhed omkring rammebetingelserne kan risikere at bremse eller ’hæmme’ udviklingen.
Hvem skal betale?
ARC savner, at Miljøministeriet anerkender, at en omstilling kan være svær at gennemføre, uden at det
medfører ekstra omkostninger - især på den korte bane, hvor der skal udvikles teknologier og indføres
nye ordninger.
I Ressourceplanen nævnes det, at en forudsætning for at der ikke vil være øgede økonomiske omkostninger er, at det forventes, at priserne på de genanvendelige materialer og energi er stigende – hér er
det ARCs vurdering, at netop disse priser kan være meget svingende.
Der er gennemført samfundsøkonomiske analyser, der viser, at der vil være økonomiske gevinster forbundet med at sikre en udnyttelse af den danske forbrændingskapacitet, derfor kan denne gevinst være
med til at dække omkostningerne til at sikre, at mere affald bliver genanvendt.
Med venlig hilsen

Ulla Röttger
Direktør

From:
Per Nielsen
Sent:
10-01-2014 08:59:54
To:
MST - Danmark Uden Affald
Cc:
MIM - Miljøministeriets Informationscenter
Subject:
Høringssvar vedr. Ressourceplanen - deponering af affald
Follow Up Flag: Opfølgning
Flag Status:
Red
Attachments: Deponi.net høringssvar til Ressourceplanen 080114.pdf

Til Miljøstyrelsen
Se vedlagte brev.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Deponi.net
Uldjydevej 2
7400 Herning
pn@deponi.net
tlf 96 26 15 32
fax 96 26 15 10
Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. E-mailen er kun bestemt for den anførte modtager. Hvis De ved en fejl har modtaget denne e-mail, bedes De
derfor straks returnere denne til afsenderen og herefter slette e-mailen. For uvedkommende er enhver distribuering, kopiering, offentliggørelse, eller brug af
denne e-mail eller dens indhold, strengt forbudt. På forhånd tak!
This e-mail may hold confidential and/or privileged legal information. This e-mail is intended for the above adress(es) only. If you receive this e-mail in error kindly return this to sender and then delete the e-mail. Any processing, distributing, copying or publication, herof whatsoever of this e-mail, is strictly forbidden.
Thank you in advance!

Deponi.net
Uldjydevej 2
DK-7400 Herning

Til Miljøstyrelsen

telefon
telefax
e-mail

+45 96 26 15 15
+45 96 26 15 10
info@deponi.net

direkte
telefon
e-mail

+45 96 26 15 32
pn@ostdeponi.dk

dato
sagsnr.
reference

8. januar 2014
08110004
/pn

Deponering af affald - høringssvar til Ressourceplanen
Deponi.net er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af 6 jyske kommuner (www.deponi.net) stiftet
med det formål at sikre en forsvarlig håndtering og behandlings af deponeringsegnet affald fra
ejerkommunerne.
Deponi.net er ikke høringsberettiget i forhold til Ressourceplanen men efter at have drøftet
selskabets fremtidige virke i forhold til Ressourceplanen, tillader vi os alligevel at indsende vores
kommentarer.
Kommunerne bag Deponi.net samt de affaldsselskaber, som kommunerne i øvrigt deltager i, har
stor fokus på minimering af mængderne til deponi. Således er mængden leveret til Deponi.net
reduceret fra ca. 23.000 ton i 2010 til 20.000 ton i 2013.
Høringsforslaget til Ressourceplanen tilkendegiver, at deponeringsmængderne kommer til at stige
med ca. 300.000 ton/år i de kommende år, som følge af at kvaliteten i det byggeanlægsaffald, der
genanvendes, skal forbedres.
Deponi.net er helt enig i, at der skal være fokus på, at kvaliteten i det byggeanlægsaffald, der frit
kan genanvendes, skal være i orden, herunder bl.a. en sikker håndtering af PCB-holdige materialer.
I dag udgør mineralsk deponeringsegnetaffald i Deponi.nets opland ca. 35 % (6.000 ton) af den
samlede mængde og den væsentligste andel heraf er tagplader.
En andel af disse tagplader er asbestholdige men en stadig stigende andel er ikke asbestholdige. Det
er både besværligt og usikkert at satse på genanvendelse af de ikke asbestholdige tagplader på
nuværende tidspunkt, idet enkelte fejlsorteringer ødelægger mulighederne og den konkrete
genanvendelse af materialet kræver særskilt tilladelse (§ 19).
Med fokus på fortsat at minimere mængderne til deponering, med samtidig respekt for, at der vil
ske en stigning i PCB-holdigt affald til deponering, foreslår Deponi.net, at der tænkes initiativer ind
i Ressourceplanen omkring bedre udnyttelse af tagplader. Det kan omfatte udvikling af
behandlingsmetoder, nye anvendelsesmuligheder og omfatte såvel de asbestholdige som ikke
asbestholdige tagmaterialer.

Af eksempler kunne nævnes knusning af materialer (under støvsikrede forhold) og indstøbning af
materialer i visse konstruktionselementer, definition af bagatelgrænser således at genanvendelse af
ikke asbestholdige tagplader gøres praktisk muligt.
Vi håber, at ovenstående kan være et bidrag til det store stykke arbejde, der skal gøre for at sikre en
fremtidig god og sikker udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Deponi.net deltager gerne i eventuelle
drøftelser omkring emnet.
Med venlig hilsen
Deponi.net

Poul Kristensen

Per Nielsen

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Morten Therkildsen
23-12-2013 10:43:21
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
MST-770-00019
Høringssvar ressourceplan.pdf

Læs venligst vedlagte høringssvar til udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering.
Med venlig hilsen
Morten Therkildsen
direktør

Nymandsvej 11
8444 Balle
Tlf.
Fax

87 59 77 77
87 59 77 66

www.renodjurs.dk

Miljøstyrelsen
Jord & Affald
(sendt pr. mail til mst@mst.dk)

RENO DJURS I/S
NYMANDSVEJ 11
8444 BALLE
TLF.: 87 59 77 77
FAX.: 87 59 77 66
RENODJURS@RENODJURS.DK
WWW.RENODJURS.DK
23. DECEMBER 2013

Høringssvar til udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering
(Miljøstyrelsens journalnummer MST-770-00019)
Bestyrelsen for Reno Djurs har med stor interesse læst høringsudkastet til Ressourceplan for
affaldshåndtering, og bestyrelsen er glad for denne mulighed for at tilkendegive nogle overordnede synspunkter.
Tid og spillerum
Vi hilser det først og fremmest velkomment, at planen giver både tid og spillerum til at tilrettelægge lokalt forankrede løsninger. I det lys ser vi det som en positiv opgave – i samarbejde med
vore to interessentkommuner – at give vores bidrag til, at genanvendelse af husholdningsaffald
på landsplan øges fra nuværende 22 % til 50 % i 2022.
Genanvendeligt affald ud af forbrændingsanlæggene
Ressourcestrategien har stort fokus på at øge genanvendelsen kombineret med at minimere
affaldsmængden til forbrænding. Vi deler opfattelsen af, at der er et stort potentiale for at
trække genanvendelige materialer ud af affaldet, der i dag tilflyder forbrændingsanlæggene. Vi
anbefaler i den forbindelse, at der som redskab for at opnå dette mål indføres systematisk
modtagekontrol på forbrændingsanlæggene.
Bedre mål for ressourceudnyttelse
Vi opfatter målsætningen om at øge genanvendelsen af husholdningsaffald på landsplan fra 22
% til 50 % som et centralt element i ressourceplanen. Vi anbefaler dog, at der lægges vægt på
ressourceeffektivitet og på dokumenterede miljøeffekter og ikke alene på genanvendelsesprocenten, som ikke bør ikke være et mål i sig selv. Efter vores opfattelse bør der endvidere lægges
vægt på, at det for visse affaldsfraktioner – fx plast i husholdningsaffald – må erkendes, at den
reelle ressourceeffektivitet er usikker.
Er bioforgasning ubetinget en god idé?
Det er vores vurdering, at genanvendelsesmålene for husholdningsaffald kun kan opnås, hvis
genanvendelsen af organisk dagrenovation øges. Vi er imidlertid af den opfattelse, at det ikke
synes at være tilstrækkelig godtgjort, at bioforgasning af organisk husholdningsaffald vil resultere i større positive miljøeffekter end forbrænding. Vi vil derfor opfordre til, at ressourceplanen
suppleres med en mere omfattende og systematisk sammenligning af miljømæssige fordele og
ulemper ved henholdsvis bioforgasning og forbrænding.
Øget genanvendelse vil koste
Ressourceplanen bygger blandt andet på en modelberegning, som konkluderer, at det ikke behøver at koste ekstra at øge genanvendelsen af husholdningsaffald. Vi har i den forbindelse
noteret os, at modelberegningens genanvendelsessystemer sammenlignes økonomisk med et
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utidssvarende og økonomisk ineffektivt basisrenovationssystem. Sammenlignes økonomien i
genanvendelsessystemerne imidlertid med et allerede effektiviseret renovationssystem - som
fx Reno Djurs’ – er konklusionen den modsatte, nemlig at øget genanvendelse koster ekstra. Vi
mener, at denne vigtige pointe bør fremstå mere eksplicit i ressourceplanen.
Shredderaffald
I Reno Djurs’ opland er shredderaffald den ubetinget største enkeltfraktion til deponering, og
Reno Djurs hilser det derfor velkomment, at ressourceplanen har fokus på øget genanvendelse
og ressourceudnyttelse af shredderaffald. Reno Djurs ønsker i den forbindelse at tilkendegive
stor interesse i at deltage i aktiviteter og samarbejder – herunder gerne et udbygget offentligtprivat samarbejde - der kan fremme ressourceplanens målsætning for shredderaffald.
Ønskes der uddybende bemærkninger til ovenstående, står Reno Djurs naturligvis rådighed.

Med venlig hilsen

Morten Therkildsen
direktør
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Kommentarer fra Renosyd i/s til udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018
Hos Renosyd har vi læst udkastet til den nationale ressourceplan med stor interesse og glæde. Vi er helt
enige i, at affald skal betragtes som værdifulde ressourcer. Vi fortsætter gerne ad dette spor, og arbejder for,
at værdierne udnyttes bedst muligt i vores område.
Vi har i det vedhæftede brev samlet nogle kommentarer til ressourcestrategien baseret på vores lokale
forhold og erfaringer med at indsamle flere værdier til genanvendelse.
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Kommentarer fra Renosyd i/s til udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018
Hos Renosyd har vi læst udkastet til den nationale ressourceplan med stor interesse og glæde. Vi
er helt enige i, at affald skal betragtes som værdifulde ressourcer. Vi fortsætter gerne ad dette
spor, og arbejder for, at værdierne udnyttes bedst muligt i vores område.
Vi har i det følgende samlet nogle kommentarer til ressourcestrategien baseret på vores lokale
forhold og erfaringer med at indsamle flere værdier til genanvendelse.
Virkemidler
Ressourceplanen støtter op om og fortsætter det udmærkede princip, at nationale mål
udmøntes af kommunerne i lokale initiativer. Dette virker glimrende, særligt når kommunernes
muligheder støttes op med relevante virkemidler fra statslig side. Vi finder, at ressourceplanen
kunne styrkes ved at udbygge beskrivelsen af gældende regler på affaldsområdet med en mere
systematisk beskrivelse af de virkemidler, der kan tages og bliver taget i anvendelse for at
udnytte værdierne i affaldet. Det drejer sig f.eks. om
 tilvejebringelse af generel, miljøfaglig viden, som kan indgå i de kommunale
beslutningsprocesser
 kriterier for kvaliteten af genanvendte materialer
 støtte til teknologiudvikling
 påvirkning af designfasen, så flere produkter kan leve længere eller alternativt bliver
nemmere at genanvende
 kampagneaktiviteter
 økonomiske virkemidler til f.eks. styring af emballagevalg i detailledet
Vi oplever f.eks., at kunderne undrer sig over, at vi ikke forbyder anvendelsen af sort plast til
f.eks. kødbakker, når det ikke er muligt for os at udsortere disse til genanvendelse med kendte
teknologier.
Et samlet overblik over ”værktøjskassen” og de forventede effekter kunne formodentlig fremme
tilvejebringelsen af en stærk og koordineret indsats.

Samfundsøkonomien ved øget genanvendelse af husholdningsaffald
Ressourceplanen anfører blandt andet, at ”Det er muligt at øge genanvendelsen af de forskellige
affaldsfraktioner betydeligt (bortset fra genanvendelsen af haveaffald) uden øgede
samfundsøkonomiske omkostninger ved en koordineret tilgang for alle fraktioner og inddragelse
af stordriftsfordele.”
Dette beror på en sammenligning med et basisscenarie, hvor det er forudsat, at der indsamles i
140-liters beholdere ugentligt. Mange kommuner og affaldsselskaber, herunder Renosyd, har
allerede omlagt indsamlingen af restaffald til 14-dages-tømning, og dermed høstet den gevinst,
der er herved. Hvis genanvendelsen skal øges yderligere, vil dette betyde øgede gebyrer for
brugerne, da indtægterne fra salg af genanvendelige materialer ikke kan opveje de øgede
omkostninger til indsamling, sortering og behandling.
Renosyd har f.eks. i 2012 etableret en husstandsindsamling af emballager af glas, metal og hård
plast. Materialerne indsamles i beholdere ved hver husstand med tømning én gang om
måneden. Dette har fordoblet de indsamlede mængder fra 1.000 ton til over 2.000 ton
emballager til genanvendelse i første normale driftsår. En efterkalkulation på første driftsår
viser, at omkostningen ved emballageindsamlingen udgør ca. 170,- kr. pr. husstand pr. år (ekskl.
moms).
Indsamling af ny fraktioner som f.eks. organisk husholdningsaffald i beholder hver 14. dag vil
ifølge vores estimater betyde en forhøjelse af omkostningerne til indsamling på ikke under 200,kr. (ekskl. moms) årligt pr. husstand til tømning alene. Hertil skal lægges omkostninger til
afskrivning af beholdere, transport til behandlingsanlæg, kommunikation osv.
Det er vigtigt, at man holder sig dette for øje, og ikke arbejder ud fra en forudsætning om, at
genanvendelsen kan øges lokalt, uden at det betyder øgede gebyromkostninger for kunderne.
Mål om 50 procents genanvendelse af husholdningsaffald
Ressourceplanen angiver målet for indsamling af husholdningsaffald til genanvendelse til 50
procent. Renosyd er enig i, at udnyttelsen af værdierne i affaldet skal øges. Ved at opstille et
samlet mål, skal man være opmærksom på, at f.eks. batterier og appelsinskræller sidestilles, og
at der dermed ikke tages højde for de forskellige miljøgevinster, der er ved at indsamle
forskellige materialer. Og at det ensidige fokus på indsamling frem for kvaliteten af
genanvendelsen, herunder hvor meget der reelt materialegenanvendes efter indsamlingen, ikke
nødvendigvis fører til etablering af de løsninger, der giver mest miljønytte.
Hvis målet gøres til bindende mål for hver enkelt kommune for sig, er det vigtigt, at indsamlede
mængder registreres korrekt ud fra affaldsproducentens hjemkommune og ikke efter f.eks.
indsamlerens hjemkommune. Dette stiller særlige krav til kvaliteten af Affaldsdatasystemet. Krav
som systemet ikke kan leve op til i dag.

Vi oplever en række problemer med kvaliteten og anvendeligheden af de data, der lægges ind i
og kan trækkes ud af Affaldsdatasystemet. Det er f.eks. et problem, at mæglere ikke er pligtige
til at indberette, hvorledes affaldet behandles.
Det er i det hele taget vigtigt at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet af data i beregningen af
genanvendelsesprocenten. Beregningen af genanvendelsesprocenten forudsætter indgående
kendskab til potentialerne. I forbindelse med etableringen af husstandsindsamlingen af
emballager har vi erfaret, at statistikken over emballageforsyningen f.eks. ikke skelner klart
mellem husholdnings- og erhvervsaffald. Det er heller ikke muligt at vurdere ud fra statistikken,
hvor store mængder, der reelt er genanvendelsesegnede. En del af emballagerne vil have været i
kontakt med fødevarer uden at kunne skylles tilstrækkeligt – f.eks. remouladetuber. Andre
plastemballager er indfarvet med sort farve, som umuliggør mekanisk udsortering med kendte
sorteringsteknologier. Det er vigtigt at kende de reelle potentialer, inden der træffes beslutning
om indførelse af ny indsamlingsordninger.






Renosyd foreslår, at indsamlingsmålet suppleres med genanvendelsesmål for
enkeltfraktioner
Renosyd foreslår, at Affaldsdatasystemet snarligt evalueres med henblik på at forbedre
datakvalitet og anvendelighed
Renosyd foreslår, at ressourceplanens initiativ om tilvejebringelse af potentialer
præciseres med hensyn til, hvilke materialer, der er reelt genanvendelige, gerne på
kommuneniveau.
Renosyd foreslår, at der i ressourceplanen indføjes et initiativ om design af emballager,
så disse bliver lettere at genanvende.
Renosyd foreslår, at der i ressourceplanen indføjes et initiativ, der kan reducere
anvendelsen af sort plast til fødevareemballager, f.eks. i form af
o en frivillig aftale med detailhandlen eller
o et forbud mod anvendelse af sort plast til f.eks. kødbakker eller
o en afgift på sort plast til emballager

Affald fra servicesektoren
Ressourceplanen beskriver initiativer for at øge genanvendelsen af affald fra servicesektoren.
Renosyd oplever, at der efter flere år med frit marked for kildesorteret affald fra
erhvervsvirksomheder (affaldsreformens første fase) fortsat ikke er private aktører på markedet
for indsamling af visse affaldsfraktioner. En række virksomheder som f.eks. restauranter og
kantiner efterspørger f.eks. mulighed for at kunne tilmeldes husstandsindsamlingen af
genanvendelige emballager af metal, glas og hård plast. I vores område er der p.t. ingen private
indsamlere, der tilbyder denne mulighed, men vi må som offentligt ejet virksomhed ikke tilbyde
at afhente disse fraktioner til materialenyttiggørelse hos virksomheder. Vi kan kun tilbyde
virksomhederne, at de køber sig adgang til genbrugspladsen og afleverer materialerne der,
hvilket ikke sker. Ressourcen går med andre ord tabt, så længe der ikke er private aktører på
markedet. Det samme kan tænkes at ske ved etablering af indsamlingsordninger for organisk
affald til bioforgasning. I forbindelse med evalueringen af affaldsreformens fase 1 kunne der

kigges på, om der kan skabes lige adgang til markedet for alle, også de offentligt ejede
virksomheder.
 Renosyd foreslår, at der i ressourceplanen indføjes et initiativ, hvor mulighederne for, at
offentlige virksomheder må indsamle genanvendeligt, kildesorteret erhvervsaffald ved
små og mindre virksomheder på lige vilkår med private aktører, belyses.
 Renosyd foreslår, at muligheden for, at kommuner kan tilbyde virksomheder indsamling
af organisk affald fra deres dagrenovationslignende affald i samme ordning som
husholdningsaffald, gøres permanent.
Kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
Ressourceplanen beskriver initiativer til øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og
anlægsaffald. Initiativerne er fine, da det er vigtigt at sikre, at miljøfremmede stoffer ikke
spredes med genanvendte byggematerialer som f.eks. knust beton. I Norge har man i flere år
også haft fokus på PCB’ens afløsere, klorparaffinerne og senest disses afløsere, phthalaterne
samt på tungmetaller i f.eks. maling. Spørgsmålet er, om man ikke med fordel kan udvide fokus
fra PCB til også at omfatte disse stofgrupper for at sikre, at genanvendte byggematerialer ikke på
sigt viser sig at være problematiske.
Ressourceplanens initiativer retter sig kun mod nedrivning. Som affaldsselskab oplever vi, at
langt de største mængder bygge- og anlægsaffald leveres til blandt andet genbrugspladserne fra
renoveringer og nybygninger, der ikke er omfattet af reglerne om nedrivning. Det drejer sig både
om udskiftede materialer (opbrudt beton, tegl, træværk, ruder osv.) og om fraskær af ny
materialer. Mængderne leveres af håndværkere og af private gør-det-selv husejere. Det er vores
oplevelse, at kendskabet til f.eks. reglerne om screening for PCB er særdeles lav i disse
målgrupper. Kommunerne og de kommunale selskaber forsøger at løfte vores del af opgaven
ved information på genbrugspladserne, dialog med lokale bygherrer og håndværkere osv., men
staten kan være en vigtig aktør ved gennemførelse af landsdækkende kampagner, hvilket vi vil
foreslå medtaget som initiativ i planen.



Renosyd foreslår, at det overvejes, om ressourceplanens initiativer vedrørende PCB skal
udvides til også at omfatte andre miljøfarlige stofgrupper.
Renosyd foreslår, at der i ressourceplanen indføjes initiativer, der retter sig mod de
affaldsmængder, der stammer fra renoveringer og nybyggeri, f.eks. gennemførelse af
landsdækkende oplysningskampagner om miljøfremmede stoffer i byggematerialer.

Mål for indsamling af genanvendelige emballager
Det undrer, at der på side 34 og flere andre steder i planen henvises til genanvendelsesmålene i
emballagedirektivet, mens de nationale mål beskrevet i bilag 5 til Bekendtgørelse om visse krav
til emballager (bekendtgørelse nr. 1049 af 10.11.2011) ikke nævnes. De specifikke mål for
emballager trækkes heller ikke frem som egentlige mål. Betyder det, at de specifikke mål for
emballager ikke længere er gældende, og at der alene arbejdes efter at nå det generelle mål om
samlet genanvendelse af 50 procent af husholdningsaffaldet uanset art?

Deponeringsanlæg
I kapitel 11 og bilag 3 gennemgås eksisterende og planlagt kapacitet for deponeringsanlæg.
Opgørelsen er lavet regionsvis. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der kan være ret store
transportafstande indenfor regionerne. Den forventede stigning i mængderne af mineralsk affald
som følge af fokus på miljøfremmede stoffer i bygge- og anlægsaffaldet kan føre til lokal
underkapacitet for mineralsk affald til deponering, samtidig med at der i hvert fald frem til 2020
er rigelig kapacitet på anlæg for blandet affald i vores område. Vi oplever, at mineralsk affald må
anvises til deponering på fjernere beliggende anlæg, ”fordi det er for rent” til at blive deponeret
på lokale anlæg for blandet affald.


Renosyd foreslår, at reglerne om forbud mod deponering af mineralsk affald på anlæg
for blandet affald opblødes, således at kapaciteten udnyttes bedst muligt lokalt og
unødig transport reduceres.
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Indledningsvist skal Frederiksberg Kommune udtrykke sin støtte til ressour-

By- og Miljøområdet

ceplanens mål om at skifte fokus fra affald til ressourcer, hvor værdien af

Bygge, Plan og Miljø

materialerne og næringsstofferne i affaldet udnyttes bedre. Omstillingen bør

Rådhuset

ske i samspil med udviklingen ny teknologi, og drevet af forretningsmuligheder for danske virksomheder og af forventningerne til essentielle ressourcers
tilgængelighed på længere sigt.

2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk
Telefon: 38214120
bpm@frederiksberg.dk

Vi noterer os, at regeringen erklærer sin tillid til kommunerne, og at planen
umiddelbart ikke stiller krav om nye ordninger. Omvendt giver planen ingen
nye virkemidler, og målet om 50 % genanvendelse er så markant, at det kun
kan nås ved indsamling af organisk affald og sortering af det tørre husholdningsaffald. Desuden synes tilliden begrænset til den varslede evaluering i
2016, hvor vi vil påpege, at der er en række udfordringer med at få en
retvisende opgørelse af genanvendelsen på kommuneniveau.
Det er vigtigt, at der skabes klarhed om kommunernes opgaver vedrørende
affaldsforbrænding. Forbrændingsanlæg drives mest effektivt i fri konkurrence, mens samarbejdet om sorteringsanlæg og organisk affald derimod
kræver kommunernes opmærksomhed og gensidige tillid.
Endelig mangler vi forebyggelsesstrategien, som kan have stor betydning for,
om vi kan nå høje genanvendelsesmål. Det er naturligvis positivt, hvis
affaldet kan undgås, men trækkes der genanvendeligt affald ud af affaldsstrømmen, påvirker det genanvendelsesandelen negativt.
Husholdningsaffald
Frederiksberg Kommune er enig i, at husholdningsaffaldet er centralt, da det
vedrører alle borgere og udgør en stor del af affaldet. Målet om 50 % genanvendelse er imidlertid særdeles markant, når udgangspunktet er 22 % i
2011. Som det understreges i ressourcestrategien fra oktober, er det vigtigt,
at indsatsen tilrettelægges omkostningseffektivt og på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde.

Det ønskes tydeliggjort, om kommunerne enkeltvis skal forfølge målet, og på hvilken måde
kommunerne skal sikre, at målopfyldelsen sker hensigtsmæssigt.
Der efterlyses en sammenhængende argumentation for, at det er hos husholdningerne, at
der er mest at hente. Endelig bør det præciseres, i hvilken udstrækning et initiativ er en
kommunal opgave – eller hvornår og hvordan det eventuelt bliver det.
Sorteringsanlæg
-

”State of the art” sorteringsanlæg skal være en miljømæssigt og økonomisk effektiv
løsning, hvor der sikres stordriftsfordele.

-

Anlægget skal kunne modtage affald fra både husholdninger og virksomheder.

-

Når rammerne falder på plads, deltager Frederiksberg Kommune gerne i samspil med
de øvrige ejerkommuner i ARC i en tæt dialog med alle relevante parter om at få etableret et ”state of the art” anlæg i hovedstaden.

Sorteringsanlæg er væsentligt. Ikke alene grundet de miljømæssige gevinster, men også
fordi de vil reducere antallet af affaldsbeholdere. Det vil frigøre værdifuld plads, særlig i
tætte byområder som Frederiksberg. Færre beholdere vil også gøre det enklere for borgerne at sortere rigtigt, og dermed øge kvaliteten af og opbakningen til kildesorteringen.
Vi mener, at det bør overvejes at koble partnerskab for plastaffald med udviklingen af
affaldssorteringsanlæg, idet sortering af plast kan indgå som en del af et ”state of the art”
sorteringsanlæg. Et automatisk sorteringsanlæg med tilstrækkeligt store mængder kan
understøtte planens hensigt om fortsat udvikling af teknologierne og systemløsningerne, så
energi og materialeressourcer udnyttes endnu bedre.
Automatiske affaldssorteringsanlæg skal være miljømæssigt og økonomiske effektive. Det
er oplagt, at der placeres et anlæg i Hovedstadsområdet, hvor affaldsgrundlaget er størst
og afstandene overskuelige. Her kan sortering af plast indgå som en del af et ”state of the
art” sorteringsanlæg.
Sorteringsanlægget bør være for affald fra både husholdninger og virksomheder, idet affald
der ligner husholdningsaffald, bør indsamles og behandles på samme vis.
Det er afgørende at få afklaret mulige forretningsmodeller samt organisering og rammevilkår for at sikre, at man finder sammen i tilstrækkeligt store oplande og forholder sig til
væsentlige spørgsmål som påpeget i Miljøministeriets fyrtårnsprojekt om sorteringsanlæg.
Med henblik på at få de bedste fremadrettede løsninger på ressourceudfordringen skal
samarbejdet sikre stordrift og udnytte parternes forskellige kompetencer og finansieringsmuligheder.

2

Ved tilskud til udvikling og demonstration af et ”state of the art” affaldssorteringsanlæg til
håndtering af tørre fraktioner i Hovedstaden bør der ske en tæt koordinering mellem den
kommunale kildesortering/ kildeopdeling og den automatiske eftersortering. Det er
væsentligt, at kommunerne har den videst mulige leveringsret til et kommende fælles
sorteringsanlæg. Hvis de kommunale leverancer skal sendes i udbud, vil der være risiko
for, at affaldet eksporteres og ender på anlæg i udlandet, hvor kvaliteten i genanvendelsen
ikke kan sikres i samme grad.
Organisk affald
-

Demonstrations- og udviklingsprojekter bør afklare, hvilke indsamlings- og behandlingsløsninger, som kommunerne skal vælge.

-

Kommunerne skal have forlænget muligheden for at indsamle organisk affald fra
virksomheder.

Det er meget vigtigt at finde løsninger, der sikrer en udnyttelse af næringsstofferne. Blandt
andet er der behov for at se nærmere på, hvad de mest optimale måder at indsamle på i
det åbne land og i byområder er, herunder udfordringer med nedgravede beholdere,
mobilsug og skakte. Fordi omlægningen af indsamlingssystemet har stor betydning for den
enkelte borger og samtidigt store økonomiske konsekvenser, er det vigtigt at finde det
rigtige ”set up”.
Kommunernes mulighed for at tilbyde virksomheder deltagelse i ordning for organisk affald
ophører 1.1.2016. Denne mulighed foreslås forlænget med henblik på, at vi også kan
servicere interesserede virksomheder og dermed fastholde og eventuelt øge genanvendelsen af det organiske affald. Det er Frederiksberg Kommunes erfaring er, at private transportører ikke er opsøgende over for især mindre virksomheder, fordi kundegruppen ikke er
tilstrækkelig kommercielt attraktiv.
Affald fra servicesektoren
-

Kommunerne skal kunne tilbyde indsamling af genanvendeligt affald over for en
bredere kreds af virksomheder.

-

Der bør også fastsættes forpligtende mål for erhvervsaffaldet, hvor det underbygges,
hvordan målene opnås.

I dag kan kommunerne tilbyde afhentning af genanvendeligt affald fra virksomheder i
blandede bolig- og erhvervsejendomme. Det foreslås, at tilbuddet udvides til alle virksomheder, hvilket især giver mening i byområder, hvor kommunen samler tilsvarende affald
ind fra husholdninger. Baggrunden for forslaget er, at mange mindre virksomheder ikke
tilbydes afhentningsløsninger for genanvendeligt affald fra private indsamlere, fordi
mængderne fra den enkelte virksomhed er begrænsede.
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Frederiksberg Kommune savner, at der også opstilles forpligtende mål for virksomhederne. Regeringens plan kan med fordel i højere grad forholde sig til virksomhedernes affald,
og hvordan effekterne opnås her.
Elektronikaffald
-

Der er brug for en yderligere indsats for at sikre værdifulde ressourcer i elektronikaffaldet.

Vi er enige i, at elektronikaffald og batterier indeholder en række ”kritiske” ressourcer,
hvorfor der med fordel kan gøres en yderligere indsats for at sikre disse værdifulde ressourcer. Det nuværende kollektive producentansvar understøtter ikke, at producenterne
tænker på ressourcerne, og reglerne kan derfor overvejes suppleret med incitamenter med
henblik på direkte tilbagetagning, som for eksempel pantordninger o.l. Desuden bør der
ske en udvikling af behandlingen, så der sker en effektiv og reel udnyttelse af de ”kritiske”
ressourcer.
Bygge- og anlægsaffald
-

Området skal prioriteres højere blandt andet ved en øget tilsyns- og vejledningsindsats
på byggepladser og modtageanlæg.

Udfordringen er at få adskilt bygge- og anlægsaffaldet, så de problematiske stoffer behandles korrekt, mens de rene dele af især beton, tegl og asfalt skal genanvendes eller
endnu bedre genbruges ligesom det i et vist omfang sker med mursten.
Vi mener, at området er meget vigtigt og på grund af de markante mængder og udfordringer bør prioriteres højere. Ud over de nævnte initiativer i planen kan der være behov for at
en øget tilsyns- og vejledningsindsats på byggepladser og modtageanlæg i lyset af de ofte
store omkostninger, der kan være forbundet med miljøbeskyttelsen. Med henblik på at øge
vidensgrundlaget kan der sideløbende være behov for en styrket dialog mellem branchen
og tilsynsmyndighederne.
Grøn omstilling
-

Der er behov for klare rammer for, hvordan kommuner og private kan samarbejde i en
grøn omstilling.

I planen fylder partnerskaber som et redskab for at fremme en grønne omstilling meget. Vi
mener, at kommunerne kan bidrage til udviklingen ved at indgå i partnerskaber og blandt
andet i indkøb og udbud samt ved byggeri og anlæg at stille krav, som løbende opdateres.
I den sammenhæng ser vi behov for nye modeller og tydeliggørelse af duelige samarbejdsformer mellem kommuner og private, hvilket passende kan ske i et samarbejde på nationalt plan, så der sikres den nødvendige kobling med rammevilkår, incitamenter og overholdelse af EU-retten.
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Mængder og kapacitet
-

Planen bør forholde sig til import og eksport af energi- og materialeressourcer.

Regionerne for forbrændingsegnet affald afløses af et samlet nationalt opland, hvor affaldsforbrændingen skal ske på de økonomisk mest effektive anlæg. Vi er enige i, at forbrændingen skal ske på de mest effektive anlæg. Vi savner dog en mere fremadrettet planlægning, der fordomsfrit forholder sig til konsekvenserne af import og eksport af energi- og
materialeressourcer, herunder ressourcebanker hvor affaldet oplagres med henblik på
senere oparbejdning.
Beregning af genanvendelsen
-

Da affaldsdatasystemet ikke fungerer tilfredsstillende, bør evalueringen i 2016 alene
ske på baggrund af kommunerne affaldsplaner.

I planens bilag 5 er en detaljeret anvisning af, hvordan genanvendelsen opgøres. Opgørelsen sker ud fra tal i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS). I planen nævnes, at der er
en vis usikkerhed forbundet med tallene.
Kommunerne har ved gentagne lejligheder påpeget svaghederne i ADS efter opgaven med
dataindsamling blev centraliseret. Både som tilsyns- og planlægningsværktøj på kommunalt niveau er ADS behæftet med store fejl og mangler. Vi vil derfor advare mod, at
kommunerne måles på et fejlagtigt og mangelfuldt grundlag.
På grund af de beskrevne usikkerheder ved opgørelse af genanvendelsen vil vi foreslå, at
evalueringen i 2016 forholder sig til vedtagelsen af kommunale affaldsplaner samt de fastsatte mål.

5

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Jørgen Niemann Jensen
29-01-2014 07:22:20
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
MST-770-00019
Høringssvar Ressourceplan for affaldshåndtering.docx

Hermed vedhæftet høringssvar.
Venlig hilsen
Jørgen Niemann
Sektionsleder
Randers Kommune

Affaldskontoret
Tlf.: 8915 1641
Mobil: 2544 1641
E-mail: jnj@randers.dk
- læs iøvrigt på www.affald.randers.dk

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København

Affald
Laksetorvet
8900 Randers C
Telefon +45 8915 1617
Direkte 1641
Jorgen.Niemann@randers.dk
www.affald.randers.dk

28-01-2014 / 07.00.00-G01-2-14

Journalnummer MST-770-00019 Høringssvar til Ressourceplan for
affaldshåndtering.

Randers Kommune tillader sig hermed at fremkomme med et høringssvar til
udkastet til Ressourceplan for affaldshåndtering.
Indledningsvis skal nævnes, at planen er længe ventet, og at Randers Kommune allerede har vedtaget sin Affalds- og Ressourceplan 2018 her i december 2013 og den kan læses på hjemmesiden på følgende link: Affalds- og ressourceplan 2018 . Skulle der i den endelige udgave af Ressourceplan for Affaldshåndtering være elementer, der ikke er tilstrækkeligt behandlet i Randers
Kommunes Affalds- og Ressourceplan vil vi tage emnerne op i vores implementering af planen.
Vi har imidlertid en række kommentarer til udkastet:

Sæt delmål og kvalitetsstandarder, og definer klart!
Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 har været ventet længe, men
har efter gennemlæsning også været værd at vente på. Den er fuld af gode
hensigter, fornuftige ideer og ambitiøse, men lidt tågede mål.
Så på trods af ressourceplanens ambitiøse linjer har planen også nogle mangler. Vi savner:
1. Specifikke mål for hvor mange procent af hver enkelt fraktion af husholdningsaffaldet, der som minimum skal genanvendes – altså rammebetingelser, der kan sætte gang i genbrugsindustrien inkl. biogasanlæg.
2. Evt. kvalitetsstandarder for organisk affald og plastik. Det kan sikre, at
vi sammen kan levere tilstrækkelige mængder til at føde en genbrugsindustri. Det kan dog også være en hæmsko.
3. Genanvendelsesprocent ud fra Affaldsdatasystemet – er det system
solidt nok?

4. En klar definition på bl.a. husholdningsaffald og kommunalt indsamlet
affald, da ressourceplanens brug af begreberne tilsyneladende afviger
fra Affaldsbekendtgørelsens.
5. En evaluering har sin berettigelse. Men når det, som her, er uklart
hvad der skal evalueres, er det svært at fokusere på opgaveløsningen.

Specifikke delmål
Metodefrihed og et samlet mål for genanvendelsen af husholdningsaffaldet er
godt. Det samlede mål må bare ikke stå alene. Der bør være minimumstal for,
hvor mange procent af hver enkelt fraktion af husholdningsaffaldet, der som
minimum skal genanvendes. Ellers risikerer vi, at mere besværlige fraktioner,
eksempelvis plast og organisk, vil blive sendt til forbrænding i stedet for at
blive genbrugt.
Håndteringen af plasten er vanskelig, og vi er ikke gode til det i Danmark. Det
vejer ikke noget, men fylder. Der er mange blandingsprodukter og forskellige
typer plast, og det kan være svært at afsætte til en fornuftig pris. Ved at indføre måltal og evt. kvalitetsstandarder for hver enkelt fraktion sikrer vi, at vi
sammen kan levere tilstrækkelige mængder til at føde en genbrugsindustri.
Uden specifikke måltal for genanvendelse af plast og andre vanskelige fraktioner kan det nemt ende med, at der bliver bedre økonomi i at brænde dem af.
Det var jo ikke meningen. Kvalitetsstandarden kan dog også være en hæmsko, der bremser for nye initiativer og muligheder.
Genanvendelsesprocent
Skal vi undgå at blande æbler og pærer, behøver vi nogle klare definitioner på
både husholdningsaffald og andet kommunalt indsamlet affald. Ifølge ressourceplanen er der stor forskel på, hvor store mængder erhvervsaffald, der er
inkluderet i ”kommunalt indsamlet affald” i de forskellige EU-lande. Men det er
også forskelle kommunerne imellem. Ønsker en kommune eller et affaldsselskab en høj genanvendelsesprocent på genbrugspladsen, kan den f.eks. vælge at se gennem fingre med håndværkere, som sniger sig ind på genbrugspladsen med byggeaffald uden at have betalt for det. Så bliver deres murbrokker registreret som husholdningsaffald. Og har en kommune mange erhverv,
som er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning, vil det influere på
mængderne af kommunalt indsamlet affald. Og ikke nok med det! Det er også
uklart, hvornår vi kan tillade os at sige, at noget går til genanvendelse. Er det,
når det forlader kommunen udnævnt som genanvendelige produkter, eller er
det når det rent faktisk bliver genanvendt? Ved nogle typer genanvendelse
ender en del af materialerne som affald., da det alligevel er for ringe til at blive
genanvendt. Er det rimeligt, at den del tæller med i kommunens genanvendelsestal?
Skal vi have mulighed for at sammenligne alle disse tal kommunerne imellem
og sigte mod et fælles mål, er vi som minimum nødt til at være enige om definitionerne. Det samme gælder for beregningsmetoderne for genanvendelsesprocenterne. Skal de kunne sammenlignes og bruges til noget, er de nødt til at
være skåret over den samme skabelon.

Derfor er Randers Kommune også glade for at se en definition på genanvendelsesprocenten. Hvad vi ikke er så glade for, er at det skal beregnes ud fra
data fra Affaldsdatasystemet. Hvor troværdige er de? Hvad sker der hvis en
modtagerstation, en kommune eller anden indberetter ikke får registeret sine
data, trods flere påmindelser?
Pt. kan vi ikke selv hente rapporter fra systemet og dermed ikke selv beregne
en genanvendelsesprocent. Hvordan ved vi så, hvor vi står, i forhold til at skulle rulle nye indsamlingsordninger ud for at nå de 50 % af husholdningsaffaldet.
Med hvilke argumenter skal vi overbevise vores politikkere om at ændre fra
det nuværende?
Når målene i ressourceplanen er hægtet op på genanvendelsesprocenten, er
det essentielt, at kommunerne selv har adgang til at kunne foretage beregningerne. Og det har vi ikke på nuværende tidspunkt.
Evaluering 2016
Det er altid fornuftigt at evaluere et projekt. Hvor er vi i processen? Har vi nået
vores delmål? Hvad skal justeres? Problemet er dog, at vi ikke ved hvad vi
bliver evalueret på og vil derfor ikke kunne opstille delmål.
Hvis vi skal evalueres på mængder og procenter, vil 2016 være for tidligt i forløbet. Mange kommuner er bundet af udbud som kan forsinke nye indsamlingsordninger. Data fra Affaldsdatasystemet er typisk et par år forsinket, dermed vil en evaluering i 2016 sandsynligvis være baseret på data fra 2014, og
altså inden kommunernes initiativer fra deres affaldsplaner for alvor slår igennem.
Hvis det er på initiativerne i sig selv, vil de fleste kommuner i 2016 være i fuld
gang med at implementere initiativerne og dermed vil det være for sent at
kunne reagere på en evaluering.
Derfor, hvis det skal give mening med en evaluering, er det nødvendigt, at vi
allerede nu ved, hvad der skal evalueres på, således kommunerne allerede nu
kan inddrage det i deres planlægning.
Afsluttende strøtanker
Randers Kommune ønsker, at det er muligt for virksomhederne at tilmelde sig
de kommunale indsamlingsordninger. Det vil, tror vi, gøre det nemmere for de
små virksomheder at leve op til Affaldsbekendtgørelsens krav om udsortering
af genanvendelige materialer.
Randers Kommune er tvivlende overfor om markedskræfterne alene er tilstrækkelige til at kunne trække indsamlingsprocenten af det organiske affald
fra servicesektoren fra nuværende 17 % op til kravet på 60 % i 2018. Hvilket
incitament skulle få de mindre restauranter, hoteller, butikskæder osv. til at
etablere en henteordning? Det er dyrt og besværligt. Vi tror, det vil gøre det

nemmere for servicesektoren at komme i mål, hvis de også efter 2015 må
tilmelde sig kommunernes evt. indsamlingsordning for organisk affald.
Vi undrer os over, at tekstiler slet ikke er nævnt i planen, da tekstiler er ressourcekrævende at fremstille.

Med venlig hilsen
Jørgen Niemann Jensen
Sektionsleder Affald
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Høringssvar fra Solrød og Greve Kommune til Ressourceplanen for affaldshåndtering 2013-2018
Solrød og Greve Kommuner har læst og forholdt sig til Ressourceplanen for affaldshåndtering 20132018. Vores høringssvar har vi delt op i 4 emner, som er vigtige for os.
Miljøstyrelsens vurdering af kommunerne ud fra genanvendelse ved brug af ADS
Vi mener ADS kan blive et godt redskab til kontrol af genbrugsprocenter, men der er brug for, at systemet bliver styrket, så det er de rigtige oplysninger der står i systemet.
Når kommunerne bliver vurderet på genanvendelsesprocenter efter den foreslåede beregning, bliver
der lagt op til, at kommunerne fokuserer på kvantitet fremfor kvalitet. F.eks. er det, som vurderingen
bliver lavet, ligeså vigtigt at frasortere 1 ton plast, som det er at frasortere 1 ton metal. Desuden medfører beregningsmetoden, at affaldsminimering og direkte genbrug ikke bliver prioriteret. Måske er
der behov for yderligere målemetoder der supplerer genanvendelseskravene.
Man bør overveje om kravet om 50% genanvendelse skal suppleres med en fordelingsnøgle, således at
kommuner med mange sommerhuse eller lejligheder får lavere målsætninger end kommuner med
mange enfamiliehuse.
I kommunerne er der mange eksempler på, at kommunen ligger inde med mere korrekte data end
hvad der kan findes i ADS. De data kommunerne har, skal være mulige at bruge i ADS. Selv hvis alle
indberettede ”korrekt” til ADS, er der problemer med fordeling af affaldet på en række områder. Der
er brug for, at der i ADS bliver muligt at fordele affaldet mellem f.eks. kommuner, husholdninger og
erhverv, genanvendelse og forbrænding når det bliver indberettet. Vi har nedenstående eksempler på,
hvor vi ser problemer i forhold til at få en korrekt genanvendelsesprocent.


Solrød Kommune og Greve Kommune deler genbrugsplads. Da genbrugspladsen ligger i Greve
Kommune bliver alle mængder, som det er i dag, registreret under Greve Kommune. Der er
brug for, at der i ADS kan blive registreret en mængdefordeling mellem de 2 kommuner.
Kommunen ligger inde med de rigtige procentfordelinger, som er lavet efter brugerundersøgelser, men kommunen har ikke mulighed for at bruge fordelingen i ADS.















Indberetning til ADS fra genbrugspladsen bliver i dag alt sammen registreret som erhvervsaffald. En stor del af affaldet er dog husholdningsaffald. Da virksomhederne har adgang til genbrugspladsen igennem en abonnementsordning, ligger kommunerne inde med de rigtige procentfordelinger, som er udarbejdet efter de lovpligtige brugerundersøgelser. Hvis der skal være en fast procentfordeling mellem erhverv og husholdninger, bør den også gælde ved opkrævning af gebyrerne, så kommunen ikke længere skal lave en brugerundersøgelse herfor.
De 2 kommuner har fælles udbud, hvilket medfører, at der er en fælles transport af dagrenovation fra boligselskaber i de 2 kommuner til sorteringsanlæg. Affaldet bliver vejet på bilen, så
mængderne kan blive adskilt og dermed regningen. Ved indvejning på forbrændingsanlægget
bliver det hele registreret som værende fra Greve Kommune. Kommunerne skal have mulighed for at fordele disse mængder korrekt mellem de to kommuner.
Stort brændbart fra boligselskaber bliver kørt til sorteringsanlæg. Herfra går en del til genanvendelse og en del til forbrænding, men alt bliver registreret i ADS, som om det er blevet sendt
til forbrænding. Kommunerne ligger igen inde med viden, om at det pågældende sorteringsanlæg sender 27% af affaldet til genanvendelse, hvilket bør kunne indberettes i ADS. Samme
problematik vil komme igen, hvis der bliver lavet større/flere sorteringsanlæg. På sorteringsanlæggene er der stor forskel på, om der bliver målt på inputtet eller outputtet.
Ved husstandsindsamling af dagrenovation, papir, pap og glas bliver der i samme bil indsamlet
fra både husstande og kommunens institutioner. Alt bliver i dag registreret i ADS, som husholdningsaffald. Der bør være mulighed for at lægge en procentfordeling ind, således at institutionernes affald bliver korrekt registreret som erhvervsaffald.
Butikskæder som Dansk Supermarked og Coop tager affald retur til eget distributionscenter,
hvilket medfører at mængder fra de enkelte butikker ikke bliver indberettet i den kommune,
den enkelte butik ligger i. Der er brug for, at der bliver taget stilling til, hvordan dette skal indberettes i ADS.
Returdåser og -flasker bliver ikke indberettet i ADS, dermed vil Danmark ligge dårligere i forhold til andre lande, medmindre mængderne indgår i den samlede indberetning til EU.
Direkte genbrug på genbrugspladsen eller genbrugstøj bliver ikke indberettet i ADS og dermed
indgår det ikke i genanvendelsesprocenterne.
Affaldsminimering bliver der ikke krediteret for i beregningen. Det er kendt at papirmængderne falder kraftigt, hvilket vil medføre en dårligere genanvendelsesprocent for papir. Det samme vil gælde for andre genanvendelige materialer, når vi bliver bedre til affaldsminimering.

Elektronikaffald
Vi ser en del brugt elektronik blive eksporteret ud af landet. Det er svært for kommunerne at sikre, at
det brugte elektronik ikke er affald. Vi har erfaringer med, at når vi i den ene kommune bliver for
strenge, rykker eksport-virksomheden til en anden kommune.
Vi mener der er brug for en mere præcis definition af, hvornår brugte elektroniske produkter er affald
og hvornår det stadig er et produkt. Samt evt. klargøring af hvilke dokumentationskrav vedr. oprindelse og stand der kan stilles til eksportvirksomhederne. Det er både kommuner som tilsynsmyndighed og
eksportørerne der har brug for den præcisering.
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Derudover er der brug for en undersøgelse af om Danmark er interesseret i at eksportere brugte elektroniske produkter. Hvis ikke Danmark er interesseret i at eksportere brugte elektroniske produkter er
det så pga. risikoen for dårligt arbejdsmiljø for modtagerne, risiko for skader på miljøet i modtagelandet eller fordi Danmark vil holde på de vigtige ressourcer.
Servicesektoren
Generel information til servicesektoren om udsortering og behandling af affald fra servicesektoren er
godt, men ikke nok. Den direkte dialog med hver enkelt virksomhed øger i langt højere grad motivationen for at håndtere affaldet korrekt. Tilsyn/direkte dialog med virksomhederne er dog meget ressourcekrævende. Ansvaret for tilsyn hos virksomheder i servicesektoren ligger i dag hos kommunerne,
men bliver ikke prioriteret, da det er skattefinansieret og kommunerne generelt ikke har prioriteret
ressourcer hertil. Tilsyn med virksomheder sker i praksis hos de virksomheder der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen og de virksomheder, der kommer klager over. Det er derfor sparsomt
med tilsyn hos virksomheder hos servicesektoren. Både Solrød og Greve Kommune har dog lavet deciderede affaldstjek hos enkelte virksomheder i servicesektoren. Fremfor generel information til virksomhederne er der brug for mere tilsyn, da det er vores erfaring, at det er mere effektivt.
I dag må kommunerne inddrage affald fra servicesektoren i indsamlingsordningen fra husstande, når
virksomheden ligger ejendomme med blandet bolig og erhverv. Formuleringen ejendomme med blandet bolig og erhverv giver en skæv fordeling, således at vi i Solrød Center f.eks. gerne må lave en indsamlingsordning for Netto, fordi der i samme ejendom ligger lejligheder ovenover, mens vi for Super
Best ikke må lave en indsamlingsordning, for dér ligger der kontorvirksomheder. Små virksomheder
med små mængder affald vil have større mulighed for sortering, hvis de kan indgå i den kommunale
indsamlingsordning. Specielt hvis de er beliggende i umiddelbar nærhed af boliger, da indsamlingsbilerne kører lige forbi.
Bioaffald
Kommunerne mangler retningslinjer for hvilke former for behandling af bioaffald, der ønskes anvendt.
Da ressourceplanen også skal ses i sammenhæng med energiaftalen er der måske behov for krav om
behandling med energiudnyttelse.
Hjemmekompostering har været og er udbredt i mange kommuner. Det bør afklares, om ressourceplanen lægger op til en udfasning af hjemmekompostering eller om hjemmekompostering er en acceptabel måde at behandle en del af bioaffaldet på.
Genanvendelse koster penge
Ressourceplanens målsætninger bygger blandt andet på en antagelse om, at ekstra genanvendelse ikke behøver at koste flere penge. Dette er ikke korrekt. Der sammenlignes med et basissystem, der ikke er repræsentativt for dagens situation, og dermed bliver der draget forkerte konklusioner.
Kommunernes økonomi er generelt presset og det betyder, at aktiviteter, der kan øge genanvendelsen
uden at medføre ekstra udgifter eller kun få ekstra udgifter, allerede er gennemført. Skal genanvendelsen øges yderligere, kommer vi til de former for genanvendelse, der vil fordyre affaldssystemerne.
Tilsvarende er alle oplagte rationaliseringsgevinster hentet, herunder gevinster ved samarbejder med
andre kommuner. Ligeledes er de serviceforringelser, der er opbakning til politisk, allerede gennemført.
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Et eksempel er, at udsortering af bioaffaldet i vores kommuner umiddelbart betyder en fordyrelse, idet
der bliver forøgede udgifter til udsortering og transport. Tonsprisen for aflevering til Biovækst i Audebo er i øjeblikket på 750 kr., og selvom den forventes at falde til omkring 650 kr./ton skal det sammenlignes med en forbrændingsafgift på 470 kr./tons. Dertil kommer udgifter til indsamling samt en kørselsudgift på knapt 2.000 kr. pr. kørsel.
Det kan sagtens give mening at bruge penge på øget genanvendelse, men det er et stort problem for
gennemførelsen af ressourceplanen, at man bilder borgerne ind, at det er gratis. Det er muligt, at en
øget genanvendelse er udgiftsneutral samfundsøkonomisk og over en længere årrække, men her og nu
vil ressourceplanen betyde øgede renovationsgebyrer for borgerne og det er vigtigt, at det meldes ud
fra centralt hånd, hvis ressourceplanen skal bakkes op af borgerne.
I øvrigt





Dækordning virker ikke efter hensigten for små virksomheder. Indsamlere af dæk kræver store
mængder af dæk før de vil indsamle hos de enkelte virksomheder. Der bør som minimum være
centrale pladser, hvor virksomhederne selv kan aflevere deres dæk uden betaling, ligesom de
regionale pladser for WEEE.
Vi foreslår en ændring af gebyrstrukturen, så det i højere grad bliver muligt at belønne f.eks.
boligselskaber eller borgere, der er gode til at sortere.
Vi ser gerne en oversigt over hvilke initiativer, der direkte er målrettet kommunerne.

Venlig hilsen
Anne-Mette Jansen
Miljømedarbejder
Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Marianne Firskov
Miljømedarbejder
Greve Kommune
Rådhusholmen 10
2670 Greve
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Ellen Andersen AffaldGenbrug - Administration Miljo Vejle Kommune
23-01-2014 10:57:35
MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Jørgen Chris Madsen AffaldGenbrug Miljo Vejle Kommune; Dorthe Hamann AffaldGenbrug Miljo Vejle
Kommune; Karen Lübben AffaldGenbrug - Administration Miljo Vejle Kommune
Subject:
MST-770-00019
Attachments: Vejle Kommunes høringssvar på ressourceplan for affaldshåndtering 2013 - 2018.pdf

Til Miljøstyrelsen.
Hermed fremsendes Vejle Kommunes høringssvar til ”Danmark uden affald” – Ressourceplan for affaldshåndtering
2013 - 2018.
Venlig hilsen
Ellen Andersen
AffaldGenbrug | Vestre Engvej 70 | 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 28 00 | Direkte tlf.: 76 81 28 24
ellan@vejle.dk | www.affaldgenbrug.vejle.dk

MILJØSTYRELSEN
Strandgade 29
1401 København K

Vejle Kommunes høringssvar til "Danmark uden affald" - Ressourceplan for affaldshåndtering 2013 - 2018
Vejle Kommune har modtaget ressourceplan for affaldshåndtering i høring
og bakker op om planens hovedintentioner. Vi har følgende kommentarer og
bemærkninger til udkastet.
Generelt finder Vejle Kommune det positivt, at der arbejdes med en samfundsmæssig holdningsændring, så vi ser vores affaldsproduktion som et
aktiv – en ressource, vi skal udnytte.
Vejle Kommune har gennem flere årtier tilrettelagt vores ordninger med
henblik på bedst mulig udnyttelse af ressourcerne i vores affald – mest muligt genbrug/genanvendelse under hensyntagen til miljø og farlighed. Med
ressourceplanen fastlægges et højt niveau for genanvendelse, samtidig med
at kommunerne får metodefrihed til at nå målene.

Dato.: 22-01-2014
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J. nr.:
07.00.01-K04-1-14

Ejd. nr.:

EAN-nr.: 5798006362400
Kontaktperson:
Ellen Andersen

Vi er tilfredse med, at der på den måde vises os tillid. Dog giver metodefrihed begrænsninger i visse sammenhæng. Metodefrihed er vigtig, når kommunerne fastlægger ordninger f.eks. tømningsfrekvenser, opsamlingsmateriel m.m. Men metodefrihed i forhold til at fastsætte, hvilke affaldsfraktioner
der skal indsamles kommunalt kan resultere i manglende målopfyldelse på
nationalt niveau.
Vi stiller gerne vores viden til rådighed i forbindelse med de mange initiativer, der oplistes i ressourceplanen. På mange af områderne ligger kommunerne inde med stor viden og erfaring.
Mål
Høringsudkastet indeholder mange initiativer, men kun få målbare mål. Fokus er på genanvendelsesmålet for udvalgte materialetyper i husholdningsaffaldet og dertil, at der iværksættes diverse undersøgelser, analyser, vurderinger og informationsindsatser. Vejle Kommune finder, at der skal fastsættes
klare målbare mål for, hvilke indsatser der skal prioriteres. På den måde sikres, at der sker en vis ensretning i den måde kommunerne håndterer affaldet
på, uanset hvor man befinder sig. Samtidig vil målet kunne nås hurtigere og
mere effektivt.

Teknik & Miljø - AffaldGenbrug
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 28 00 Fax: 76 81 28 01
affaldgenbrug@vejle.dk ·www.vejle.dk - www.affaldgenbrug.vejle.dk
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 08-15.30, Fredag kl. 08.00 – 15.00

Lokaltlf.: 76 81 28 24
Lokal fax: 76 81 28 01
Mobil:
E-post:ELLAN@vejle.dk
Her bor vi:
Vestre Engvej 70, 7100
Vejle
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På orienteringsmødet om ressourceplanen 8. januar i Aarhus oplyste repræsentant fra Miljøstyrelsen, at der forligger materiale med tre-fire eksempler på gode løsninger for husholdningernes
affald. Disse eksempler bør offentliggøres hurtigst muligt, så kommunerne kan bruge dem i forbindelse med den kommende planlægning. Vejle Kommune håber, at eksemplerne også omfatter
løsninger for flerfamlieboliger/etageboliger og angiver de økonomiske konsekvenser for borgerne, der skal betale for løsningerne.
Genanvendelsesmålet
I forhold til genanvendelsesmålet, der bliver et vigtigt styringsredskab for kommunerne i forhold
til at måle effekten af vores initiativer samt fastlæggelse af evt. yderligere tiltag, er det altafgørende, at beregningen af målet er baseret på retvisende tal og bliver så entydigt som muligt.
Det er temmelig foruroligende, at der fortsat ikke er bedre styr på mængderne i ADS. Det må
være et krav, at der kan trækkes pålidelige data ud af systemet. Kommunerne betaler for at ydelsen stilles til rådighed. Så længe tallene ikke er pålidelige, er kommunerne nødt til selv at lave
beregninger og opgørelser over den faktiske affaldshåndtering.
Vejle Kommuner er forbeholden over for, hvordan parallelle indsamlinger indregnes i genanvendelsesmålet. I takt med at værdien af visse typer affald stiger, kan vi se, at affaldet håndteres
på andre måder end via de kommunale ordninger. Det kan være spejderordninger, private genbrugspladser, produkthandlere (der også modtager plast, pap, papir m.m).
Samtidig lægger regeringen op til producentdrevne tilbagetagningsordninger. Det kan virke undergravende i forhold til den kommunale planlægning, ligesom det må forventes, at kommunerne
kan få svært ved at opnå det fastsatte mål om 50 % genanvendelse, hvis genanvendelige fraktioner i form af især metal, papir og plast afsættes udenom de kommunale ordninger i privat regi.
Herved vil andelen af kommunalt indsamlet forbrændingsegnet affald øges uforholdsmæssigt.
Det ønskes klarlagt, hvorledes dette indregnes i opfyldelsesmål, samt hvorledes genanvendelige
fraktioner, der håndteres udenom de kommunale affaldsordninger skal indregnes i opfyldelsesmål samt, hvordan de fremadrettet skal håndteres/reguleres.
I ressourcestrategien og ressourceplanen anføres en række forskellige genanvendelseprocenter.
Det er vanskeligt at gennemskue, hvad der er baggrunden for de forskellige beregninger. Det
kunne være et godt redskab, hvis vi kunne få en skematisk opstilling over, hvordan de forskellige
procenter er udregnet. Det bør endvidere fremgå om der, når det angives at affaldsmængden er
genanvendt, er tale om affald tilgået et genanvendelsesanlæg, eller om der er tale om faktisk
genanvendt. Altså er det tilført eller fraført behandlingsform, der er afgørende?
Evaluering
Regeringen vil evaluere strategien i 2016. Det betyder, at kommunerne i princippet har 1-1½ år
til at arbejde med de lokale affaldsplaner inden, der skal ske en evaluering. Det er meget kort tid,
der gives til kommunerne til at demonstrere resultater.
For det første kan kommunerne være bundet af kontrakter, der ikke gør det muligt at ændre ordninger her og nu.
For det andet kan effekten af ”nye ordninger”/ændret adfærd - hvis det er muligt at tilrettelægge
ordningerne på en anden måde, så genanvendelsen kan øges, først måles efter en indkøringsperiode. Ændring af borgers adfærd et langt og sejt træk
For det tredje er det væsentlig for målopfyldelsen, at der findes modtageanlæg og tilstrækkelig
kapacitet til det indsamlede affald. Det sammenholdt med, at dataene i ADS er så mangelfuld,
bør indgå i en overvejelse om, hvornår og hvordan en evt. evaluering giver mening.
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Rollefordeling
Der ses ikke en klar rollefordeling i ressourceplanen. En samlet handlingsplan, hvor de enkelte
initiativer er anført, herunder med parternes rolle i forbindelse med initiativet og tidshorisont for
gennemførelse, kunne lette kommunernes overblik.
En del af initiativerne vedrører grøn omstilling. Er kommunerne en del af disse initiativer? Det
samme spørgsmål kunne man stille til flere af initiativerne omkring erhvervsaffald, hvor aktørerne ofte er brancherne. Vi efterlyser klare svar på disse spørgsmål.
Tilsyn og håndhævelse
Der lægges i ressourceplanen op til bedre tilsyn og håndhævelse for at nå planens mål. Hvis tilsyn og håndhævelse skal bruges som styringsmidler til at gennemføre ressourceplanens mål, er
det vigtigt, at der findes en enkelt og entydig hjemmel til håndhævelse. Vejle Kommune oplever
ofte, at håndhævelsen vanskeliggøres af kompleksiteten i lovgrundlaget. Det gælder blandt andet
for bygge- og anlægsaffald, reglerne om afbrænding, eksport af WEEE, private borgeres offentlige indsamling af brugte ting af ringe værdi (som velgørende organisation) m.fl.
Senest har vi fået høringsudkast til stramning af eksport-reglerne for EEE/WEEE i høring. Her
ser det ud til, at der gennemføres et regelsæt, der gør det lettere for kommunerne at klassificere
produkter/affald. Det er meget positivt.
Samtidig har vi modtaget ”Brændeovnsbekendtgørelsen” i høring. Her forslås det, at malet og
lakeret træ må bruges som brændsel i små fyringsanlæg, der er godkendt til det. Det bliver til
gengæld meget vanskeligt for kommunerne at håndhæve disse regler, da bevisbyrden bliver meget tung og vanskelig at håndhæve.
Det er vigtigt, at reglerne er entydige både for borgere og virksomheder samt kommunerne, der
skal administrere reglerne.
Initiativet med øget vejledningsindsats i forhold til håndhævelse vil være en stor hjælp til kommunerne. Der stilles stadig større krav til kommunernes sagsbehandling, og vi oplever en stigende tendens til, at sagerne prøves ved statsforvaltninger, domstole m.fl.
Tilsyn og håndhævelse af affaldsreglerne er normalt omfattet af det skattefinansierede område.
Såfremt kommunerne skal lægge yderligere ressourcer til disse opgaver, bør det sikres, at kommunerne får midler til opgaven eller hjemmel til at finansiere opgaverne over det gebyrfinansierede område.

Bemærkninger til de fire hovedindsatsområder.
Husholdninger og servicesektoren
Datagrundlag
Kommunerne har ansvaret for affaldsplanlægningen på lokalt niveau og herunder særligt husholdningernes affald.
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I forbindelse med den kommende affaldsplanlægning er det foruroligende, at der fortsat ikke er
styr på affaldsmængderne i ADS. Det betyder, at kommunerne på trods af de mange ressourcer,
der er brugt på at understøtte ADS, ikke kan anvende de centrale data, men er afhængig af egen
kortlægning.
Det er afgørende, at kommunerne kan trække valide data til brug for affaldsplanlægningen. Det
bør derfor prioriteres, at alle data indrapporteres, og at der efterfølgende sker en kvalificering af
de indrapporterede data.
Genanvendelses-mål
Af den fremsendte ressourceplan fremgår det, at der alene arbejdes med et mål for husholdningernes affald, nemlig 50 % genanvendelse af udvalgte materialetyper i 2022.
Der er fire væsentlige faktorer af afgørende betydning for, at målet kan opnås:
1. Borgerne skal være klar over, at samfundet forventer en øget udsortering af affaldet. Der
skal arbejdes med en holdningsændring og adfærdsændring, så affald ikke længere blot
er noget, der forsvinder af sig selv på bedst mulige måde.
Vejle Kommune er derfor glade for, at man på nationalt niveau planlægger en informationsindsats over for borgerne. Vi håber, at informationsindsatsen retter sig mod ressourceplanens indsatser og mål.
2. Der skal være behandlingsanlæg/modtageanlæg til de genanvendelige affaldsfraktioner i
den kvalitet, som kommunerne vil kunne levere. Det vil typisk være ikke helt rene fraktioner f.eks. organisk affald med mindre glasstykker, gafler, små batterier og lign. Situationen pt. er, at kommunerne må tilrettelægge indsamlingsordninger efter de løsninger,
der tilbydes i privat regi uden hensyntagen til serviceniveau, arbejdsmiljø, økonomi m.v.
3. Vejle Kommune har i høringssvar af 13. december 2013 vedr. etablering af tilbagetagningsordninger anført bemærkninger omkring emnet. Såfremt hjemlen fortsat fastholdes,
må det være et krav, at kommunerne som minimum får data over, hvad der indsamles til
genanvendelse fra hver enkelte kommune, således det kan indgå i den kommunale affaldsplanlægning og mængdeopgørelse. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på
de mange aktører, der indsamler materialer til genbrug/genanvendelse f.eks. private genbrugspladser, produkthandlere m.fl. Disse mængder indgår ikke i data fra ADS.
4. Det skal være entydigt, hvordan målet for genanvendelse beregnes, og at kommunerne
har adgang til valide data. Af bilag 5 fremgår, hvordan procenten beregnes, udfordringen
for kommunerne bliver at få de rigtige baggrundstal. Det er vores erfaring, at tallene ofte
ikke er beskrivende.
I affaldsdirektivet er der fastsat konkrete mål om indsamling og genanvendelse af husholdningsaffaldet. Målet er, at der i 2022 samlet set skal genbruges/genanvendes mindst 50 % af organisk
affald, papir- pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald fra husholdninger og om muligt fra andre
kilder med tilsvarende affald, altså også fra virksomheder.
Organisk dagrenovationslignende affald fra erhverv
Af affaldsbekendtgørelsen fremgår det, at der er en tidsbegrænsning frem til 1. januar 2016 for at
lade virksomheder være omfattet af kommunens ordning for organisk affald fra det dagrenovationslignende affald. Samtidig fremgår det af ressourceplanen, at affald fra andre kilder med tilsvarende affald, kan indregnes i genanvendelsesmålet.
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Vejle Kommune mener, at organisk dagrenovationslignende affald fra fortæring og madaffald fra
spiserum/spisesteder og kantiner ved virksomheder - altså dagrenovation tilsvarende fra vores
husholdninger - bør indsamles med henblik på bedst mulig udnyttelse af ressourcerne - helt tilsvarende for husholdninger.
Der findes pt. ikke indsamlere i privat regi i Vejle Kommune, der tilbyder afhentning af denne
affaldsfraktion. Det betyder, at såfremt det organiske affald ikke indsamles i den kommunale
ordning, vil ressourcerne i det organiske affald ikke blive udnyttet optimalt.
En begrænsning i kommunernes adgang til alene at indsamle den organiske del af affaldet frem
til 2016 vil medføre en betydelig risiko for, at mange især virksomheder med en mindre produktion af organisk dagrenovationslignende affald efterfølgende vil håndtere det organiske affald
som restaffald. Selvom der fra 2016 vil blive etableret private indsamlingsordninger for kildesorteret organisk dagrenovationslignende affald fra virksomheder, vil en sådan ordning primært
være målrettet virksomheder med større produktion af organisk dagrenovation og ikke virksomheder, der producerer f.eks. 1-2 kg/uge. Derfor bør det for virksomheder med mindre mængder
af organisk dagrenovation forsat være lovligt, at benytte den kommunale ordning.
Hensynet til kommunernes tilrettelæggelse af ordningerne bør også tages i betragtning. Forskellen i reguleringen af hhv. dagrenovation fra husholdninger og erhverv betyder blandt andet, at
virksomheder i kommuner med rumdelte beholdere vil opleve, at de skal bruge ordningen for
den del af affaldet, der vedrører restaffald, men ikke ordningen for organisk affald. Det vil sige,
at det ene rum i beholderen vil være tomt. Til gengæld skal det organiske affald håndteres i privat regi med yderligere opsamlingsmateriel til følge.
Endelig skal værdien af, at dagrenovation skal håndteres på samme måde, uanset om du er på
arbejde eller hjemme, ikke negligeres. Entydig håndtering giver altid større effekt.
Vejle Kommune opfordrer til, at tidsbegrænsningen bortfalder.
Potentiale-tal
Det fremgår af ressourceplanen, at kommunerne får potentiale-tal for udvalgte affaldsfraktioner.
Potentiale-tal er et væsentligt redskab for kommunerne til at prioritere og planlægge indsats og
ordninger for kommunens borgere og virksomheder.
Miljøstyrelsen har tidligere brugt potentiale-tal til at måle kommunernes effektivitet i forhold til
indsamling af genanvendeligt affald. I takt med at affald stiger i værdi, ser vi, at affaldet håndteres udenom de kommunale ordninger. Typisk sælges ”affaldet” til f.eks. skrothandlere, modtageanlæg m.fl. ligesom der er lagt op til flere frivillige tilbagetagningsordninger. Evaluering af
kommunernes indsats på fraktionsniveau efter potentiale-tal og udtræk fra ADS (standardrapport) vil ikke give et retvisende billede af, om indsatsen er god nok, og om målet nås. En sådan
evaluering må derfor frarådes eller tages med forbehold. Det bør overvejes, hvem der gives adgang til at håndtere affald, og hvordan håndteringen styres såvel i forhold til genanvendelsesmål
som lovlighed.
I forbindelse med den kommende affaldsplanlægning mangler kommunen de omtalte potentialetal. Vi imødeser derfor tallene snarest og inden udgangen af 1. kvartal 2014.
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Servicesektoren
Vejle Kommune er enig i, at der er et stort potentiale af organisk affald fra servicesektoren, hvor
ressourcerne ikke udnyttes optimalt.
Vejle Kommune har tidligere etableret ordninger for blandt andet detailhandlen, hvor der blev
indsamlet uemballeret organisk affald. Vi kan oplyse, at der er betydelige mængder, der er lette
at indsamle. Ordningen blev lukket i forbindelse med liberaliseringen af det genanvendelige erhvervsaffald.
Det fremgår ikke tydeligt af høringsudkastet, hvilken rolle kommunerne har i forbindelse med de
anførte initiativer. Det afventer vi svar på jf. tidligere anførte afsnit om rollefordeling.
Et af initiativerne omhandler tilbagetagningsordninger. Endnu en gang må det være et krav, at
der leveres data til ADS på kommune-niveau, så kommunerne har mulighed for at planlægge
såvel kapacitet som ordninger og genanvendelsesindsats.
Elektronikaffald (WEEE)
Fokus på såvel indsamlingseffektiviteten og kvaliteten i den efterfølgende behandling af WEEE
er afgørende.
Vejle Kommune finder, at det virker påfaldende, at der ikke findes et initiativ, der skal sikre, at
der skabes fokus på elektronikaffald fra erhverv. Hvorvidt initiativet skal omhandle indsamling
eller kvalificering af datagrundlaget, ligger hen i det uvisse, da der ikke af det fremsendte høringsudkast fremgår nogle fakta omkring dette affald.
Endnu en gang skal der peges på de udfordringer, der kan være ved indførsel af frivillige tilbagetagningsordninger.
Det er positivt, at der implementeres nye nyttiggørelsesmål samt krav til produkternes udformning, så det bliver lettere at adskille produkterne.
Samtidig kan Vejle Kommune med glæde se, at der fastsættes mere præcise krav til klassificering af WEEE ved eksport.
Bygge- og anlægsaffald
Vejle Kommune er helt enige i, at der bør gennemføres initiativer, der kan sikre større klarhed
over, hvad der sker med bygge- og anlægsaffaldet, og sikre at det byggeaffald, der genanvendes
ikke indeholder farlige stoffer.
Det er Vejle Kommunes vurdering, at der er store mængder byggeaffald, der aldrig kommer til
vores kendskab. Kommunen får primært viden om bygge- og anlægsaffald, når bygherren skal
søge om enten nedrivningstilladelse eller byggetilladelse. Det er jo langt fra dækkende for sager
om mere end 1 ton byggeaffald, hvor byggeaffaldet skal anmeldes. Det er åbenlyst, at der mangler viden om reglerne på området. Det gælder såvel for nedriverer/entreprenører, bygherrer og
den private borger, der frembringer byggeaffald, herunder PCB-holdigt byggeaffald. Det blev på
informationsmødet 8. januar oplyst, at der er national informationsmateriale på vej. Det imødeser
vi med spænding.
Bestemmelserne om brug af bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer, er
vanskelige at administrere. Når byggeaffald indbygges i veje og pladser er det vanskeligt at fastslå om byggeaffaldet bruges som erstatning for primære råstoffer, eller om der er tale om affaldsbortskaffelse. Kommunerne mangler et mere præcist regelsæt, der kan danne baggrund for
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at klassificere materialerne som erstatning for primære råstoffer. Tilsvarende reglerne om klassificering af WEEE ved eksport.
Vejle Kommune ved, at der er igangsat en del arbejde med branchen omkring selektiv nedrivning. Vi imødeser materialet, der forventes af medfører bedre kvalitet i affaldshåndteringen samt
overholdelse af gældende regler om anmeldelse, screening m.m.
Det fremgår også, at der stilles øgede krav til nedrivningsvirksomhedernes kvalifikationer. Vejle
Kommune går ud fra, at der med nedrivningsvirksomheder menes virksomheder, der som en del
af deres aktiviteter foretager nedrivning af bygninger eller bygningsdele, f.eks. entreprenører,
murermestre og lignende og ikke alene virksomheder, der har det som hovedaktivitet i cvr.
Det fremgår ikke tydeligt i ressourceplanen, hvad kommunernes rolle er i forhold til at nå målsætningerne for bygge- og anlægsaffald, herunder vindmøller og fjernvarmerør.
Partnerskaber (privat-offentligt samarbejde)
Mange af initiativerne i ressourceplanen omfatter partnerskaber og privat-offentligt samarbejde.
Vejle Kommune arbejder pt. med en masterplan for fremtidige affaldsordninger og behandlingsanlæg. En del af masterplanen vedrører privat-offentligt samarbejde om drift af behandlingsanlæg. Dette samarbejde vanskeliggøres af, at det kommunale affald og erhvervsaffald er reguleret
meget stringent. Der gælder forskellige regelsæt for det to parter, og det besværliggør gode løsninger. Der er behov for maksimal fleksibilitet for behandlings- og modtageanlæg, sål husholdnings- som erhvervsaffald kan behandles samme sted og på samme vilkår, og stordriftsfordelen
kan udnyttes. Det samme gør sig gældende for de regler, der generelt findes for at etablere samarbejder på tværs af offentlige og private aktører. Der opfordres til at underbygge de gode intentioner om samarbejde aktørerne imellem med lovændringer, der muliggør dette.
Det er endvidere vigtigt at være bevidst om de geografiske forskelle, der er mellem København
og det øvrige Danmark. Befolknings- og virksomhedstæthed og dermed affaldsproduktionen har
en anden spredning i provinsen, men der skal fortsat sikres behandlingsmuligheder, der understøtter regeringens ressourceplan. Det kan betyde, at der skal tænkes i forskellige løsningsmuligheder for at opnå samme effekt i hele landet.
Høringssvaret er behandlet i Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg 20. januar 2014.
Vi håber, at de fremsendte bemærkninger vil indgå i det videre arbejde med gennemførelse af
ressourceplanen og står gerne til rådighed med uddybende kommentarer.
Venlig hilsen

Jørgen Chris Madsen
Chef AffaldGenbrug
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Münter, Charlotte Frische
23-01-2014 21:34:28
Justesen, Jette Skaarup; Nielsen, Lone Lykke
VS: Høringssvar vedrørende Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018
Høringssvar 23_01_14.pdf

Kære begge
Denne skal indgå i høringsrunde..
Vh
Charlotte
Fra: Thomas Møller [mailto:thomamoe@rm.dk]
Sendt: 23. januar 2014 10:56
Til: Münter, Charlotte Frische
Emne: Høringssvar vedrørende Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018
Hej Charlotte
Hermed tilbagemelding/input jf. din mail af 8. december.
Skulle du/I have spørgsmål eller kommentarer til fremsendte, hører jeg/vi naturligvis meget gerne fra jer.
Go’ dag.. 
Med venlig hilsen
Thomas Møller
Miljøkoordinator
Aarhus Universitetshospital
Teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N
Tel. 784 63926
Mail. thomamoe@rm.dk

 Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe denne e-mail ?
Fra: Thomas Møller
Sendt: 9. december 2013 07:03
Til: '"Münter, Charlotte Frische"'
Emne: SV: Att.: Claus Torp; vedrørende "Zero Waste"
Hej Charlotte
Tusind tak for mail.
Jeg vil tage din opfordring op til refleksion.
Du hører fra mig i det omfang jeg har relevant input, som bør og kan inddrages i ressourcestrategien.
Go’ dag.. 
Med venlig hilsen
Thomas Møller
Miljøkoordinator

Aarhus Universitetshospital
Teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N
Tel. 784 63926
Mail. thomamoe@rm.dk

 Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe denne e-mail ?
Fra: "Münter, Charlotte Frische" [mailto:CFM@MST.DK]
Sendt: 8. december 2013 18:42
Til: Thomas Møller
Cc: Torp, Claus
Emne: Att.: Claus Torp; vedrørende "Zero Waste"
Kære Thomas
Tak for din henvendelse om affaldsforebyggelse.
Jeg svarer på Clau’s vegne fordi det er mig der er daglig projektleder for udarbejdelse af strategien. Som
Claus fortalte, er vi i gang med at samle inspiration og input fra omverdenen. Det er altså lidt for tidligt
at melde konkrete krav, initiativer eller andre håndfaste ting ud.
Jeg kan dog afsløre, at det naturligvis er vigtigt, at se på alle dele af de aktiviteter som foregår i jeres
regi – lige fra forebyggelse af affald ved ombygninger af afdelingerne, over madspild i hospitalskøkkenet,
brug af tekstil til beklædning over farligt affald som af hygiejninske grunde skal behandles særligt
varsomt.
Det er også relevant, at I ser på f.eks. jeres indkøbsfunktion og i hvor vidt et omfang f.eks. produkternes
levetid og indhold af recirkulerede genbrugelige materialer indgår.
Hvis du har nogle yderligere betragtninger er du meget velkommen til at kontakte mig – Vi kunne måske
drøfte, om du har noget særligt input eller overvejelser som kan anvendes mere generelt.

Med venlig hilsen
Charlotte Frische Münter
Chefkonsulent
Jord og Affald
Dir tlf.: (+45) 72 54 45 03
cfm@mst.dk

Strandgade 29
DK - 1401 København K
Tlf.: (+45) 72 54 40 00
www.mst.dk

Fra: Thomas Møller [mailto:thomamoe@rm.dk]
Sendt: 27. november 2013 13:54
Til: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Emne: Att.: Claus Torp; vedrørende "Zero Waste"
Hej Claus
Jeg havde fornøjelsen af at høre dit oplæg på DAKOFA konferencen ”Zero Waste” i sidste uge.
I den forbindelse gav du udtryk for, at det kunne være hensigtsmæssigt at implementere en mere
cirkulær tankegang i forhold til vores forbrug af ressourcer med udgangspunkt i offentlige organisationer

og virksomheder. Herunder refererede du til kommuner og hospitaler.
I min egenskab af Miljøkoordinator (affalds- og spildevandsansvarlig) på AUH (Aarhus
Universitetshospital) er jeg naturligvis interesseret i at høre nærmere herom, i det omfang der er
konkrete overvejelser om implementering af den nye ressourcestrategi i den offentlige sektor med fokus
på og evt. krav om bedre og mere genanvendelse/genbrug. Den strategi der lægges for dette område på
landsplan har jo naturligt en direkte indflydelse på, hvorledes vi på AUH bør og skal agere fremadrettet i
relation til vores miljøindsats.
Kan du/I for nuværende løfte sløret for, hvad I forventer af tiltag og krav på baggrund af
ressourcestrategien? Og i bekræftende fald hvad forventer I?
På forhånd tak.
Go’ dag.. 
Med venlig hilsen
Thomas Møller
Miljøkoordinator
Aarhus Universitetshospital
Teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N
Tel. 784 63926
Mail. thomamoe@rm.dk

 Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe denne e-mail ?

Aarhus Universitetshospital
Teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej 100
DK-8200 Århus N
Tel. +45 7846 3950
www.auh.dk

Høringssvar vedrørende Ressourceplan for
affaldshåndtering 2013-2018
På baggrund af mail fra Charlotte Frische Münter d. 8.
december 2013 samt offentliggjorte høringsudkast for
ovennævnte ressourceplan fremsendes hermed
høringssvar fra Aarhus Universitetshospital (AUH)

Dato 23.januar 2014

Indledning/baggrund for høringssvar
AUH har en mangeårig erfaring med struktureret arbejde i forhold til
affaldssortering og bortskaffelse. På denne baggrund ønsker AUH
naturligvis at bidrage til realiseringen af de visioner og mål der er
skitseret i høringsudkast til Ressourceplan for affaldshåndtering
2013-2018 (ReFAh).
Visioner, mål og udfordringer
AUH er overordnet enig i, at der fremadrettet skal sikres et stigende
fokus på genanvendelse af ressourcerne i affaldet. Dette således at vi
til stadighed har adgang til de nødvendige råvarer/ressourcer, som er
med til at sikre den høje levestandard i vores samfund.
I ReFAh lægges blandt andet op til følgende fokusområder:
1.:

Vi skal forbrænde mindre affald, og være bedre til at
udnytte de værdier og ressourcer, som er i det.

2.:

Der skal være kvalitet i genanvendelsen, og farlige
stoffer skal ud af affaldet, inden det genanvendes.

Konkret angiver ReFAh, at der i 2018 forventes en forøgelse af
genanvendelsen af papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage i
servicesektoren til 70 % imod 53 % i dag. Ligeledes sigtes mod knap
en firedobling af genanvendelsen af organisk affald. Fra 17 % i dag til
60 % i 2018.
AUH er enig i at ambitiøse mål kan være drivkræft for nytænkning og
alternative løsninger. Der er dog en række praktiske udfordringer
som skal løses i forhold til at sikre rammer og incitamenter til en
højere grad af kildesortering og genanvendelse. Som hospital er AUH
udfordret af, at hensynet til patienternes helbredelse vægter tungere
end hensynet til realisering af mål for genanvendelse af ressourcerne
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Side 1

i affaldet. Dette skal dels henføres til det konkrete hensyn til
muligheden for genanvendelsen af ressourcer i affaldet kontra
patientplejen, dels til de personalemæssige ressourcer der skal
allokeres til sikring af bedre kildesortering af affaldet på hospitalet. Af
samme årsager byder AUH initiativerne om dialog med
servicesektoren om genanvendelsesindsatsen samt analyser af
gebyrstruktur på affaldsområdet velkommen. Herunder vil det være
oplagt at behandle den skitserede informationsindsats (jf. ReFAh).
Desuden er det for AUH afgørende, at der sikres nogle klare, entydige
og rimelige måleparametre for hvornår genanvendelsesindsatsen hos
den enkelte virksomhed er tilstrækkelig. Dette foreligger ikke i dag,
hvilket kan gøre det meget svært for den enkelte virksomhed at
tilrettelægge den relevante nødvendige indsats.
Side 2

Det er AUH’s opfattelse, at der på landets hospitaler for nuværende
er meget stor spredning i både kvalitet og kvantitet i forhold til
miljøindsatsen. Af samme årsag må forventes, at strukturerede
fraktionsopdelte mængdeopgørelser og genanvendelsesandele for
affaldet ikke foreligger for en lang række af dem.
Frivillig kontra lovreguleret implementering
Såfremt ReFAh implementeres som en frivillig ordning i
servicesektoren generelt er det forventeligt, at de økonomiske
incitamenter til forøget genanvendelse vil være afgørende. Dette
således også for sundhedssektoren, hvor blandt andet hospitalerne
mødes af løbende krav til effektiviseringer, og hvor engagering af nye
medarbejdere eller opgradering af materiel skal retfærdiggøres af en
højere service eller kvalitet i relation til patientplejen. Arbejdet med
ressourcegenanvendelse kan ikke som udgangspunkt honorere dette
krav, og nedprioriteres følgelig. Alternativet til en frivillig ordning er
forhøjede lovregulerede krav til rapportering vedrørende
ressourcegenanvendelse og deraf følgende eventuelle indsatser for at
imødekomme genanvendelseskrav. Et kommissorium for et
arbejde/dialog om genanvendelsesindsatsen mellem Miljøstyrelsen og
servicesektoren/hospitalssektoren frem mod 2018 kunne således
omfatte besvarelse af følgende spørgsmål:
1. Kan genanvendelsesmålene indfries ved en frivillig ordning?
Hvilke incitamenter skal være til stede for at støtte indfrielse
af målene?
2. Skal genanvendelsesmålene i stedet indfries ved hjælp af
regulerende lovgivning? Og i så fald hvordan?
3. Kunne den rette løsning være en kombination af ovenstående?
Som det fremgår af ovennævnte er der en række udfordringer, som
skal adresseres i relation til realisering af ReFAh. En dialog om

genanvendelsesindsatsen er derfor vigtig, således at de initiativer der
iværksættes er i synk med de realiteter og udfordringer virksomheder
og organisationer står med i dagligdagen.
AUH skal på den baggrund meddele, at vi meget gerne deltager i en
dialog om genanvendelsesindsatsen frem mod 2018 qua ReFAh.
Spørgsmål og/eller kommentarer til dette høringssvar er naturligvis
velkomne, og kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
Side 3

Thomas Møller
Miljøkoordinator på AUH

