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Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. udsortering af organisk 

affald 

 

Miljøstyrelsen har modtaget en henvendelse om håndtering af organisk affald fra 

virksomheder.  

 

Spørgsmålet drejer sig om udsorteret organisk affald skal klassificeres som 

kildesorteret affald til materialenyttiggørelse? 

 

Om vurderingen påvirkes af om det udsorterede organiske affald er iblandet 

mindre mængder af emballage? Og 

 

Om hvorvidt den udsorterede fraktion er omfattet af den kommunale 

anvisningsret? 

 

Baggrund 

Der er efterhånden ved at blive etableret en række biogasanlæg i Danmark, og 

dermed bliver det stadig mere relevant med information om hvilke regler, der 

gælder for at udsortere det organiske affald og sende det til behandling på disse 

anlæg. 

 

Regulering  

Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse er reguleret i 

affaldsbekendtgørelsens kapitel 10. 

 

Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald, jf. § 64, og skal 

efter § 67 sikre at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er 

egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller 

anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. 

 

I § 66 er der en specialbestemmelse om, at erhvervsvirksomheder kan overdrage 

fødevareaffald i originalemballage til en virksomhed, der er registeret i 

Affaldsregisteret som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg eller 

genanvendelsesanlæg, og som efter forbehandling sikrer håndtering af emballagen 

i henhold til gældende regler herom og energiudnyttelse af fødevareaffaldet og 

efterfølgende anvendelse heraf til jordbrugsformål. Denne lyder: 

 

”§ 66. Affaldsproducerende virksomheder kan overdrage fødevareaffald i 

originalemballage til en virksomhed, der er registreret i Affaldsregistret som 

indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg eller genanvendelsesanlæg, 

og som efter forbehandling sikrer håndtering af emballagen i henhold til 
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gældende regler herom og energiudnyttelse af fødevareaffaldet og efterfølgende 

anvendelse heraf til jordbrugsformål.” 

 

Efter § 68 kan den affaldsproducerende virksomhed med frigørende virkning 

overdrage sit ansvar for håndteringen af det kildesorterede affald til en anden 

virksomhed. 

 

Endeligt er det relevant at være opmærksom på § 4, stk. 3, om sammenblanding af 

affald og klassificering, som lyder: 

 

”Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal klassificere erhvervsaffald som kildesorteret 

erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, hvis den affaldsproducerende 

virksomhed kan godtgøre, at affaldet kan forberedes til genbrug, genanvendes 

eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Kommunalbestyrelsen 

skal klassificere sammenblandinger af affald egnet til materialenyttiggørelse 

som kildesorteret affald egnet til materialenyttiggørelse, hvis den 

affaldsproducerende virksomhed kan dokumentere, at sammenblandingen ikke 

forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale.” 

 

Konklusion 

Ad. Spørgsmål 1. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at et biogasanlæg skal regnes 

som en indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg, mens landmandens 

anvendelse af den afgassede fraktion skal regnes som anden endelig 

materialenyttiggørelse. 

 

Oplistningen i § 67 af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse er ikke 

udtømmende, og det er Miljøstyrelsens opfattelse, at organisk affald, der er 

udsorteret på virksomheden i en ren fraktion, også skal klassificeres som 

kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse i overensstemmelse 

med § 4, stk. 3. og kapitel 10.  

 

Ad. Spørgsmål 2. Det ændrer ikke ved klassificeringen af det udsorterede 

organiske affald, at dette også indeholder mindre mængder af emballageaffald, 

såfremt det kan dokumenteres, at sammenblandingen ikke forringer 

materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale. Dette følger for så vidt direkte af 

§ 66 for så vidt angår fødevarer i originalemballage og af § 4, stk. 3 i øvrigt.  

Udgangspunktet er som reguleret af § 67 at den affaldsproducerende virksomhed 

selv skal kildesortere deres affald i rene fraktioner, som de så kan overdrage til en 

anden virksomhed i overensstemmelse med reglerne i § 67. 

 

I forhold til blandinger af flere fraktioner er der to undtagelser til dette 

udgangspunkt. 

 

§ 4, stk. 3 siger, at sammenblandinger af affald egnet til materialenyttiggørelse skal 

klassificeres som kildesorteret affald egnet til materialenyttiggørelse, såfremt den 

affaldsproducerende virksomhed kan dokumentere, at sammenblandingen ikke 

forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale. 

 

Denne bestemmelser dækker således alle genanvendelige fraktioner, men kræver 

en konkret dokumentation for, at materialerne kan adskilles igen og 

materialenyttiggøres i samme omfang, som hvis de var sorteret hos 

affaldsproducenten. 

 



   

3 

§ 66 er en specialbestemmelse, som siger at sammenblandingen mellem fødevarer, 

herunder også drikkevarer, og originalemballage kan overdrages til en 

virksomhed, der er registreret i Affaldsregisteret, som indsamlingsvirksomhed 

med forbehandlingsanlæg, som sikrer at emballagen håndteres efter gældende 

regler, at fødevareaffaldet energiudnyttes og at den afgassede rest derefter 

anvendes til jordbrugsformål.  

 

Denne bestemmelse omfatter kun blandingen fødevarer og originalemballage. Den 

kræver ikke dokumentation for at materialenyttiggørelsen ikke forringes af 

sammenblandingen. Til gengæld kræver den dokumentation for, at blandingen er 

afhændet til en registreret indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg, at 

emballagen håndteres efter gældende regler, at fødevareaffaldet energiudnyttes og 

at den afgassede rest anvendes til jordbrugsformål. 

 

Ad. Spørgsmål 3. Virksomheden kan indgå aftale med en indsamlingsvirksomhed, 

f.eks. et biogasanlæg, der er registeret i Affaldsregisteret eller anden virksomhed, 

som lever op til reglerne i § 68, stk. 1., om at afhente/modtage virksomhedens 

udsorterede organiske affald til anvendelse i et biogasanlæg, med udsortering og 

håndtering af emballagedelen og efterfølgende anvendelse af den afgassede 

restfraktion til jordbrugsformål. Den udsorterede fraktion vil i det tilfælde ikke 

være omfattet af anvisningsretten.  

 

Virksomheden skal kunne fremvise dokumentation for, at affaldet er overgivet til 

en virksomhed, der lever op til reglerne i § 68, stk. 1, dvs. er registret i 

Affaldsregisteret eller er en som kan undlade registrering efter bekendtgørelsen 

om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed., jf. § 68, stk. 

4. 

 

Det gælder som en generel praksis under § 68, at der ikke er noget krav om, at der 

kun må være et mellemled mellem affaldsproducent og slutbehandling. Den 

affaldsproducerende virksomhed må gerne overdrage affaldet til en virksomhed, 

som kan anvende dele af affaldet eller sortere dette og dermed oparbejde 

fraktionen/erne, f.eks. sortering i flere plasttyper, for derefter at overdrage det til 

slutbehandling. 

 

Denne praksis omfatter også blandingen fødevarer og originalemballage under § 

66. Den affaldsproducerende virksomhed kan således godt overdrage sit blandede 

affald til en indsamlingsvirksomhed, som udsorterer emballagen og sender den til 

materialenyttiggørelse for derefter at sende den rene organiske fraktion til et 

biogasanlæg, som udnytter fraktionen til energi og derefter overdrager den 

afgassede fraktion til landbruget til anvendelse til jordbrugsformål. 

 

 


