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1. AffaldPlus-kommunernes aktuelle og fremtidige udfordringer med 

hensyn til forvaltning af materiale- og energi-ressourcer  
 

Som led i AffaldPlus-kommunernes arbejde med strategi og planlægning udarbejdede AffaldPlus 

dette notat 16.08.2012 som grundlag for dispositioner på affaldsområdet fremover. 

Det opridser de rammebetingelser for ressourcehåndteringen, som på det tidspunkt var opstillet i 

form af EU’s direktiver, forordninger og strategier, samt nationale planer og strategier. 

Affaldsplanen, som den nu foreligger, forsøger at tage højde herfor. 

Sammenfatning 

AffaldPlus’ interessentkommuner kan som alle andre kommuner imødese en række 

udfordringer nu og i de kommende år som følge af de mange tiltag, målsætninger og 

forventninger, der fra såvel EU som den danske stat retter sig mod kommunernes håndtering 

af materiale- og energi-ressourcer. En håndtering, der har vidtrækkende konsekvenser for 

miljø og klima. 

 

Således arbejdes der i EU-sammenhæng med ambitiøse mål for 2020 for såvel ressource- og 

energieffektivitet som affaldsgenanvendelse og CO2-reduceret energiforsyning. På nationalt 

niveau opereres med skærpede genanvendelsesmål for affald allerede fra 2018 med 

skærpelser i 2024 og CO2-neutral energiforsyning fra 2050 med ambitiøse del-mål for 2020, 

hvor bl.a. 50 % af elforsyningen skal dækkes af vindkraft. 

 

Disse mål vil hver for sig og ikke mindst i forening fører til en række nye og krævende 

opgaver i kommunerne, som vil kræve en stor indsats, der kalder på løsning i fællesskab. 

 

0. Indledning 

AffaldPlus opridser i dette notat de udfordringer omkring håndtering af materiale- og energi-

ressourcer, som interessentkommunerne står overfor set i lyset af de aktuelle dagsordner på 

såvel EU- som nationalt niveau, og som mest hensigtsmæssigt lader sig løse integreret og i 

fællesskab.  

Følgende EU-mål og nationale mål opridses og kommenteres nærmere nedenfor i en 

AffaldPlus-kommune-kontekst: 

 EU-målsætninger på materiale- og energiressourceområdet, herunder: 

o EU's ressourcemål for 2020 

o EU’s affaldsmål for 2020 

o EU’s mål for kritiske råstoffer 

o EU’s klima- og energieffektivitetsmål 

 

 DK’s målsætninger på affalds-, energi- og klimaområdet, herunder 
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o Forventede mål i den kommende, nationale affaldshåndteringsplan 

o DK’s energi- og klimamålsætninger for 2050 i ’Vores Energi’ (november 2011) og 

den energipolitiske aftale (marts 2012) 

 

1. EU-målsætninger på affalds-, ressource-, energi- og klimaområdet 

EU-strategier har formelt set ikke direkte indflydelse på danske kommuners daglige virke, men 

de giver en god indikation på, hvilke politikker, der må forventes udviklet og omsat til EU-

lovgivning, som så sidenhen vil blive gennemført i dansk lovgivning. Derfor er det vigtigt at 

holde sig såvel EU's strategier som direktiver for øje, når fremtidens udfordringer skal gøres 

op. 

 

1.1. EU’s ressourcemål for 2020 

EU-Kommissionen udsendte 02.02.11 en ’Meddelelse om råstoffer’1, som havde følgende 

hovedmålsætninger: 

 Sikre stabil adgang til råstoffer både i og uden for EU 

 Øge ressource-effektiviteten og genanvendelsen 

 

Meddelelsen tog bl.a. afsæt i EU-Kommissionens Flagskibsinitiativ, ’Et ressourceeffektivt 

Europa 2020’2, som udsendtes stort set samtidig, og som kalder på udnyttelse af 

synergieffekter mellem forskellige initiativer. Eksempelvis peger flagskibsinitiativet på, at 

højere genanvendelsesrater mindsker efterspørgselspresset på primære råvarer og samtidig 

bidrager til genanvendelse af værdifulde materialer, som ellers ville gå tabt. Højere 

genanvendelsesrater nedbringer samtidig energiforbruget og drivhusgasemissionerne i 

forbindelse med udvinding og forarbejdning af de primære råvarer, de erstatter. 

Af foranstaltninger på det mellemlange sigt, som skal bidrage til et ressourceeffektivt Europa, 

nævnes strategi for industriel symbiose på grundlag af et genanvendelsessamfund, hvor målet 

er at nedbringe affaldsfrembringelsen og anvende affaldet som en ressource. 

Flagskibsinitiativet og meddelelsen om råstoffer fulgtes op af en køreplan for et ressource-

effektivt Europa3 (september 2011), der bl.a. opsatte følgende mål for 2020 (p. 8, autoriseret 

oversættelse): 

 ”Genindvinding og genbrug af affald er økonomisk attraktivt for offentlige og private 

aktører takket være… 

o omfattende separat indsamling og 

o udvikling af funktionelle markeder for sekundære råmaterialer.” 

Mens.... 

 ”Energi-genudnyttelsen er begrænset til materialer, som ikke kan genindvindes, 

deponering forekommer stort set ikke mere, og der er sikkerhed for, at 

genindvindingen er af høj kvalitet.” 

                                                           
1
 Kommissionens meddelelse af 02.02.11 om ’Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og  med hensyn til 

råstoffer’ (KOM (2011) 25, final) 
2
 Kommissionens meddelelse af 26.01.11 (KOM (2011) 21)  ’Et ressourceeffektivt Europa under Europa 2020-

strategien’ 
3
 Kommissionens meddelelse af 20.09.11 (KOM (2011) 571, endelig) ’Køreplan til et ressource-effktivt Europa’ 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/communication_da.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/communication_da.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:DA:PDF
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Flagskibsinitiativet har i det hele taget til formål at reducere ressourceforbruget ved 

fremstilling af produkter og serviceydelser. 

Konsekvenser for AffaldPlus’ interessentkommuner: 

Med forbehold for, at ressourcemålene endnu ikke er lovfæstede, tegner EU's strategier på 

området et klart billede af et fremtidigt samfund, hvor ressourceforbruget i vid udstrækning er 

baseret på genvinding og genbrug af affald, og hvor energiudnyttelse af affald er begrænset 

til materialer, der ikke lader sig genanvende. 

 

For AffaldPlus-kommunerne betyder det, at affaldsforbrænding kommer til at dække en 

mindre del af fjernvarmeforsyningen, hvilket nødvendiggør energibesparelser samt andre 

fossilfri energikilder. Kommunerne må ligeledes indstille sig på øgede krav til separat 

indsamling og genanvendelse af affald. 

 

1.2. EU’s affaldsmål for 2020 

Affaldsdirektivet4 opstiller et behandlingshierarki, som kræves fulgt, samt nogle foreløbige 

genanvendelsesmål for 2020, som tænkes skærpet og udvidet til flere fraktioner i 2024. 

Direktivet tager også stilling til behandling af organisk affald og til hvornår forbrænding er 

nyttiggørelse:  

 Genanvendelsesmål (Art. 11): 50 % for ”husholdningsaffald” og 70 % for bygge- og 

anlægsaffald (B&A) i 2020 

 Organisk affald (Art. 22): Medlemsstaterne skal, når relevant, fremme: 

o særskilt indsamling af bioaffald med henblik på kompostering og bioforgasning 

af bioaffald 

o behandling af bioaffald, der lever op til et højt miljøbeskyttelsesniveau 

o anvendelse af miljøforsvarlige materialer, som er fremstillet af bioaffald  

 Energieffektivitetskriterium (Bilag II): Direktivet fastsætter en energieffektivitetsgrad 

på 0,65 for forbrændingsanlæg, hvis anlægget skal kunne klassificeres som et 

nyttiggørelsesanlæg 

 

Endelig åbner direktivet – som en vej til at sikre et marked for genanvendelige materialer – op 

for udvikling af såkaldte End-of-Waste-kriterier (Art. 6), hvorefter affald, der har undergået en 

nyttiggørelsesoperation og som derved opfylder nogle særlige kvalitetskriterier, kan håndteres 

og handles som produkter – dvs. helt uden om den traditionelle affaldssektor.  

Målet om 50 % genanvendelse for ”husholdningsaffald” skal opfyldes gennem forberedelse 

med henblik på genbrug og genanvendelse af affaldsmaterialer, hvilket EU-Kommissionen i en 

nyligt udsendt (juni 2012) vejledning i affaldsdirektivet5 tolker sådan, at outputtet skal kunne 

anvendes uden regulering efter affaldslovgivningen (altså E-o-W), mens 70 %-målet for B&A 

                                                           
4
 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald 

5
 European Commission: Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, June 2012 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:DA:PDF
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf
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også kan indfries ved anden, endelig materialenyttiggørelse, herunder opfyldning, hvor affaldet 

anvendes som erstatning for andre ikke-affaldsmaterialer.  

Af Kommissionens afgørelse af 18.11.11 om, hvordan medlemslandene skal beregne og 

dokumentere overholdelse af direktivets genanvendelsesmål6, fremgår det f.s.v.a. målet for 

”husholdningsaffaldet”, at det også kan opfyldes ved tilførsel af organisk affald til kompost- 

eller biogasanlæg, hvis outputtet anvendes som genanvendt produkt, materiale eller stof til 

spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller miljø. 

Konsekvenser for AffaldPlus’ interessentkommuner: 

I takt med, at affaldsdirektivets krav bliver indarbejdet i dansk lovgivning, må AffaldPlus-

kommunerne indstille sig på dels at skulle øge højkvalitets-genanvendelse af 

husholdningsaffaldet (herunder indsamle og behandle organisk husholdningsaffald separat), 

dels at skulle sikre fortsat genanvendelse/anden materialenyttiggørelse af bygge- og 

anlægsaffaldet (dvs. også kunne tackle PCB-problematikken og forventelige, efterfølgende 

problemstoffer i denne affaldsstrøm som eksempelvis flammehæmmere og blødgørere m.v.). 

De to affaldsforbrændingsanlæg, AffaldPlus-kommunerne ejer, opfylder begge til fulde 

energieffektivitetskravene i affaldsdirektivet og er derfor klassificeret som 

nyttiggørelsesanlæg, der således også om nødvendigt vil kunne importere affald til 

nyttiggørelse (f.eks. til sikring af fjernvarmeproduktionen). Energieffektiviteten kan dog 

forbedres væsentligt ved røggaskondensering, og anlæggene vil derved kunne bringes i stand 

til at levere mere energi på basis af mindre affald. 

 

1.3. EU’s mål for kritiske råstoffer 

Kommissionen etablerede i 2008 ’Råstofinitiativet’ med udstedelsen af en meddelelse med 

samme navn7, fulgt op i 2010 med en rapport om kritiske råstoffer8, hvis hovedkonklusioner er 

indarbejdet i ovennævnte meddelelse om råstoffer fra 02.02.11.  

De kritiske råstoffer defineres som råstoffer, der er geopolitisk knappe (dvs. findes i lande, 

som den vestlige verden finder det problematisk at samhandle med/ikke ønsker sig gjort 

afhængige af), svære at substituere og af stor økonomisk betydning for nøgleindustrier. EU-

Kommissionen identificerer 35 og UNEP9 40 sådanne stoffer, og begge konkluderer, at 

genanvendelsesraterne for de flestes vedkommende er under 4 %, og ingen er over 37 %. 

Begge institutioner foreslår derfor øget genanvendelse samt urban mining som løsning på 

geopolitisk knaphed og EU-Kommissionen tillige bedre kontrol med overførsler af affald. UNEP 

                                                           
6
 Kommissionens afgørelse af 18. november 2011 om fastlæggelse af regler og beregningsmetoder med henblik på at 

kontrollere overholdelse af de mål, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF 
7 KOM (2008) 699, "Råstofinitiativet – opfyldelse af vores kritiske behov for vækst og arbejdspladser i 

Europa". 
8 "Critical raw materials for the EU", rapport fra RMSG (ad hoc-gruppen "Raw Materials Supply Group" nedsat til at 

definere råstoffer af kritisk betydning), juni 2010. (Se Annex V til rapporten her) 

9
 Se opslag på UNEP’s hjemmeside om ’Speciallity Metals’ her  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:310:0011:0016:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:310:0011:0016:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:310:0011:0016:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:DA:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/annex-v-b_en.pdf
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=624&ArticleID=6564&l=en&t=long
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har indledt et større arbejde med kortlægning af ophobede metaller i samfundet, som vil 

kunne gøres til genstand for urban mining.  

Konsekvenser for AffaldPlus’ interessentkommuner: 

AffaldPlus-kommunerne må forberede sig på et stærkt øget fokus på de kritiske råstoffer, der 

dels findes i affaldsstrømmen, dels ophobes i byggeri og infrastruktur, og på sigt utvivlsomt 

egentlige krav til at sikre disse kortlagt, udvundet og genanvendt, ligesom der kan forventes 

øgede krav til indsamling af specielle produkter og genanvendelse af specielle stoffer. 

 

1.4 EU’s klima- og energieffektivitetsmål 

I marts 2007 vedtog EU’s stats- og regeringsledere de såkaldte 20-20-20-mål, som indebærer, 

at 20 % af energiforbruget skal være dækket med vedvarende energi, CO2-udslippet skal 

være reduceret med 20 % og energieffektiviteten skal være øget med 20 % i 2020. 

Kommissionen har herefter (i 2011) opstillet en køreplan for omstilling til en 

konkurrencedygtig lavemissions-økonomi i 205010, som bl.a. skal nås gennem en øget 

ressource-effektivitet ved genanvendelse af affald og bedre affaldshåndtering, samt 

selvfølgelig en generel reduktion af kul-afhængigheden gennem reduceret energiforbrug (øget 

energieffektivitet) og overgang til vedvarende energikilder. 

Til fremme af den vedvarende energi vedtog EU allerede i 2009 det såkaldte VE-direktiv11, 

som har til formål gradvist at øge andelen af vedvarende energikilder i EU’s samlede 

energiforbrug til 20 % i 2020, idet direktivet indeholder en fordeling mellem de 27 

medlemslande som indebærer, at Danmarks VE-andel skal øges til 30 % i 2020. Derudover 

indgår et bindende mål for andelen af vedvarende energi i transportsektoren på 10 % i 2020. 

For at sikre en bæredygtig produktion og anvendelse af biobrændstoffer, er der blevet fastlagt 

en række bæredygtighedskriterier, som skal være opfyldt, for at biobrændstofferne kan tælle 

med i målopfyldelsen. 

Til fremme af den øgede energieffektivitet enedes Rådet, Kommissionen og Parlamentet i 

juli 2012 om et nyt, skærpet energieffektivitetsdirektiv12, som bl.a. indebærer et krav til 

medlemslandene om at udarbejde en langsigtet plan for energirenovering af hele 

bygningsmassen, ud over at centraladministrationerne skal energirenovere 3 % af deres 

bygningsmasse om året, og energiselskaber skal sikre energibesparelser på 1,5 % om året hos 

deres brugere. 

Konsekvenser for AffaldPlus’ interessentkommuner: 

AffaldPlus-kommunerne må som energiplanmyndighed og affaldsmyndighed belave sig på dels 

at sikre øget genanvendelse af affald, hvor det gavner klimaet, dels at bidrage til reduceret 

                                                           
10

 Kommissionens Meddelelse (KOM (2011) 112 Endelig): Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lav-

emissionsøkonomi i 2050 
11

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra 

vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF 
12

 Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:DA:PDF
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energiforbrug, reduceret CO2-emission og endelig øget anvendelse af VE.                                                                                                                        

Affaldsforbrænding betragtes kun delvis som en VE-kilde (grundet indholdet af fossilt baseret 

plast), mens biogas anses for VE, ligesom biobrændstoffer baseret på affaldsprodukter 

betragtes som VE (opfylder bæredygtighedskriterierne herfor til forskel for f.eks. majs-

baserede biobrændstoffer).  

AffaldPlus-kommunerne må derfor imødese en stigende interesse for organisk affald som 

basis for fremstilling af biobrændsler og ikke mindst biobrændstoffer og på sigt måske også 

som råvare til den petrokemiske industri. 

 

2. DK’s målsætninger på affalds-, energi- og klimaområdet 

2.1. De Forventede mål i den kommende, nationale affaldshåndteringsplan 

Miljøministeren har i skrivende stund endnu ikke offentliggjort udkast til den nationale 

affaldshåndteringsplan (”ressourceplan”), som efter affaldsdirektivet skal vedtages inden 

01.01.13.  

Men Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at der arbejdes med at opstille et nationalt mål om, at 

mindst 45 % (som samlet gennemnit) af affaldsfraktionerne organisk dagrenovation, papir-, 

pap-, glas-, plast- og metalaffald fra de danske husholdninger skal indsamles til genanvendelse 

eller anden materialenyttiggørelse i 2018. I 2024 skal denne andel øges til mindst 55 %. 

Derudover overvejes et genanvendelsesmål for storskrald (excl. have/parkaffald og jord og 

bygge- og anlægsaffald) på 45 % i 2018 (og 55 % i 2024), og et krav om øget kvalitet i 

bygge- og anlægsaffaldsbehandlingen. 

Endelig påtænkes en tre-årig fremrykning af EU’s krav i det nye elskrotdirektiv13 om 

indsamling og genanvendelse af 65 % af den markedsførte elektronik (idet MST her går efter 

70 % af husholdnings-elektronikken), så kravet kommer til at gælde fra 2016, hvor også 50 % 

af batterierne skal indsamles.  

Konsekvenser for AffaldPlus’ interessentkommuner: 

AffaldPlus-kommunernes aktuelle genanvendelse af de oplistede materialefraktioner lader sig 

p.t. ikke opgøre fuldt ud, da der fra styrelsens side endnu ikke er taget stilling til, hvor stort 

det formodede potentiale er for de enkelte fraktioner. 

Men aktuelt genanvendes kun 29 % af den affaldsstrøm, som omfatter de nævnte 

materialefraktioner og kun 21 % af storskraldet (excl. have/parkaffald og jord & bygge- 

anlægsaffald), mens jord og bygge-anlægsaffald i dag genanvendes – eller mere præcist: 

anvendes til anden, endelig materialenyttiggørelse - for tæt ved 100 % vedkommende. Der er 

i den forbindelse ikke taget stilling til kvaliteten af denne materialenyttiggørelse, som til 

gengæld formodes at komme i fokus i de kommende år. 

                                                           
13

 I Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 

(WEEE) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:DA:PDF
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Hvad angår elskrot, indsamledes i 2011, hvad der svarer til 81 % af den gennemsnitligt 

markedsførte mængde i DK i 2009 (seneste opgørelsesår). For batterierne er tallet 38 %. 

AffaldPlus-kommunerne skal således frem mod 2018 belave sig på en kraftig forøgelse af 

genanvendelsesandelen af husholdningsaffaldet og storskraldet, hvoraf størsteparten i 

dag går til energiudnyttelse ved forbrænding. Derudover skal indsatsen skærpes overfor 

indsamling af bærbare batterier, mens målsætningen for elskrot synes nået (øget fokus på 

elskrottens indhold af kritiske råstoffer kan dog skærpe den samfundsmæssige interesse i en 

mere effektiv/selekteret indsamling).   

 

2.2. DK’s energi- og klimamålsætninger for 2050 i ’Vores Energi’ (november 2011) 

og den energipolitiske aftale (marts 2012) 

Regeringen fremlagde i november 2011 en samlet strategi for energipolitikken frem til 2050, 

kaldet ’Vores Energi’14, som oplæg til den energipolitiske aftale, der 22.03.12 blev indgået med 

et bredt flertal af Folketingets politiske partier15, og som løber frem til 2020.   

Det langsigtede mål er en omstilling af hele Danmarks energiforsyning (el, varme, 

industri og transport) til vedvarende energi i 2050.  

 

Med den energipolitiske aftale skal følgende mål sikres i 2020: 12 pct. reduktion af 

bruttoenergiforbruget (i forhold til 2006), godt 35 pct. vedvarende energi alt i alt og 

lige knap 50 pct. vind i det danske elforbrug, mens 10 % af brændstofferne til 

transport skal være baseret på biobrændstoffer. 

 

Et væsentligt element i aftalens energibesparelsesdel er, at der skal udarbejdes en samlet 

strategi for energirenovering af danske bygninger, så de fremtidssikres over for stigende 

energipriser, og energibesparelsen tænkes initieret med indførelse af en generel 

forsyningssikkerhedsafgift, der pålignes alle former for energi (fossil såvel som ikke-fossil). 

Vindmøllekraften skal udbygges væsentligt, fortrinsvis ved havvindmøller, men også ved nye 

landmøller med en samlet kapacitet på 1.800 MW frem mod 2020 – hvormed 

landmøllekapaciteten forventes at stige 500 MW på trods af nedtagning af gamle møller. 

Endvidere afsættes på fjernvarmesiden en pulje på 35 mio. kr. til at fremme nye VE-

teknologier, f.eks. geotermik og store varmepumper, og på biogassiden skal der gennemføres 

en ambitiøs udbygning, understøttet ved øget støtte til biogas til kraftvarme, nye tilskud til 

anvendelse af biogas i naturgasnettet og i virksomheders proces samt i transportsektoren, 

ligesom anlægsstøtten til biogasanlæg øges fra 20 til 30 pct. 

Et for mere fremsynede kommuner centralt element i aftalen angår strategisk 

energiplanlægning, hvor ’der oprettes en pulje på samlet 19 mio. kr. i 2013-2015 til fremme af 

partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og 

                                                           
14

 Regeringen, november 2011: ’Vores Energi’ 
15

 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk 

Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 

 

http://www.ens.dk/da-DK/Politik/Dansk-klima-og-energi-politik/Voresenergi/Documents/vores%20energi%20-%20web%20-%20enkeltopslag%20FINAL%20011211.pdf
http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhedsarkiv/2012/Documents/Aftale_22-03-2012_FINAL_ren.doc.pdf
http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhedsarkiv/2012/Documents/Aftale_22-03-2012_FINAL_ren.doc.pdf
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energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes 

indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats.’  

 

Konsekvenser for AffaldPlus’ interessentkommuner: 

Den kraftige udbygning af vindkraften allerede frem mod 2020 og i det hele taget overgangen 

til flere og mere decentrale VE-kilder med fluktuerende energiproduktion vil medføre behov 

for langt mere vidtgående planlægning og styring af energisystemerne, herunder behov for 

egentlig strategisk energiplanlægning, som også medtager energieffektivisering og 

energibesparelse, og som formår at afbalancere vindkraften gennem hurtig omstilling mellem 

de tre betydende energidistributionsnet, elnettet, fjernvarmenettet og (natur)gasnettet 

(’Triple Smart Grid’) samt forskellige lagringsformer. 

Målet for reduktionen af bruttoenergiforbruget og den samlede strategi for energirenovering 

af alle bygninger vil indebære et stort kortlægnings- og planlægningsbehov, ligesom 

indplacering af nye og større landvindmøller samt biogasanlæg vil indebære et øget 

planlægningsbehov. 

 

 

3. AffaldPlus-kommunernes egne målsætninger på energi- og klimaområdet 

Alle seks AffaldPlus-kommuner har tiltrådt såvel Den europæiske Borgmesterpagt16 som DN’s 

klimakommuneaftale17, som begge har stor symbolværdi med hensyn til at vise kommunernes 

intentioner på klima-området.  

Borgmesterpagten indebærer, at kommunerne pålægger sig selv inden 2020 at reducere CO2-

udslippet inden for deres geografiske område med mere end de ellers af EU aftalte 20 % i f.t. 

2008. 

DN’s klima-kommuneaftale indebærer, at kommunerne pålægger sig selv at reducere CO2-

udslippet fra kommunerne som virksomhed med 2 % om året frem til 2025. 

Derudover har alle AffaldPlus-kommunerne tilsluttet sig Den Regionale Klimastrategi18 

(udviklet i regi af Region Sjælland), som rummer 8 handleprogrammer hen mod et distribueret 

energisystem (samt afværgeindsatser ift. ekstreme klimapåvirkninger). Den Regionale 

Klimastrategi strækker sig ind i 2013 og skal genforhandles i 2012. 

Ud over den reduktion i CO2-udslip, som følger af statslige initiativer, manglede AffaldPlus-

kommunerne til en start sammenlagt at reducere CO2-udslippet med 450.000 t CO2 inden 

2020 for at kunne honorere Borgmesterpagtens målsætning. Kun Faxe har rapporteret den 

årlige emission i mere end basisåret, og efter en god start ser det nu vanskeligere ud med at 

nå målet på 20 %. 

                                                           
16

 Se den danske version af Borgmesterpagtens egen hjemmeside her 
17

 Se mere om DN’s klimakommune-aftaler her på DN’s hjemmeside 
18

 Se opslag her på Region Sjællands hjemmeside om den regionale klimastrategi 

 

http://www.borgmesterpagten.eu/index_da.html
http://www.dn.dk/klimakommuner
http://www.regionsjaelland.dk/Miljo/klima-og-miljoe/klima/Sider/den-regionale-klimastrategi.aspx
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Med hensyn til DN-klimakommuneaftalen har kommunerne rapporteret relativt ujævnt til DN’s 

klimakommunehjemmeside, men tre kommuner (Ringsted, Slagelse og Vordingborg) har i to 

rapporteringsår nået målsætningen og Næstved i ét. I de øvrige rapporteringsår (og 

kommuner) er reduktionsmålet på 2 % ikke nået. 

Konsekvenser for AffaldPlus’ interessentkommuner: 

Hverken Borgmesterpagten eller DN-Klimakommune-aftalen er formelt bindende for 

kommunerne, men har med deres symbolværdi stor betydning for forståelsen af, at det 

handler om at øge VE-andelen og nedbringe CO2-udslippet. Opfyldelse af pagtens og aftalens 

målsætninger bidrager på denne måde til kommunernes image-pleje og opgave som rolle-

modeller for borgere og erhverv, og det er derfor vigtigt, at kommunerne arbejder målrettet 

mod at nedbringe udslippet af CO2 fra kommunerne som virksomhed såvel som geografisk 

område. I modsat fald vil effekten være præcis den omvendte af den tilsigtede. 

 

4. Opsummering af AffaldPlus-kommunernes aktuelle og fremtidige udfordringer 

indenfor håndtering af materiale- og energi-ressourcer – og de afledte miljø- og 

klima-effekter 

Materiale- og energi-ressource-området må nødvendigvis ses som et hele, der hænger 

uløseligt sammen, og statslige såvel som overstatslige, ambitiøse målsætninger på disse 

områder rammer også primærkommunerne, som i deres planlægning og ageren må inddrage 

håndteringen under et og udtænke integrerede løsninger på dem. 

Kommunerne skal således på én og samme tid: 

 sikre reduktion af CO2-udslippet fra kommunerne – både som virksomhed og som 

geografisk område,  

 sikre afbalancering af en stadig stigende mængde vindkraft,  

 bidrage til udbygningen af vedvarende energi (planlægge for vindmøller og biogas) og 

sikre distribution af VE-baseret varme,  

 øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet markant (på bekostning af 

affaldsforbrænding),  

 udnytte såvel energi som næringsstoffer i det organiske affald og 

 bidrage til reduktion af ressourcetrækket ved at sikre indsamling og behandling af 

affaldsbaserede ressourcer 

 

Kommunerne vil således midt i et stadigt mere påtrængende behov for at fremskaffe ikke-

fossil energi ikke længere med sikkerhed kunne forlade sig på, at de samme mængder affald 

som hidtil vil kunne anvendes til produktion af fjernvarme og el, og kommunerne må derfor 

sikre større energieffektivitet på forbrændingsanlæggene og sikre supplering af deres energi-

leverancer ved import af affald og/eller med andre, CO2-neutrale kilder, som samtidig kan 

bidrage til afbalancering af vindkraften. 

Kommunerne vil samtidig skulle belave sig på at skulle struktur-rationalisere 

affaldsforbrændingen til færre anlæg og samtidig på en fordyrelse som følge af, at der bliver 

mindre affald til forbrænding, og for det andet at affaldets karakter ændrer sig (højere 
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brændværdi) i f.t. det, de eksisterende anlæg er udlagt til. Det sidste vil indebære, at 

kapaciteten, udtrykt i tons pr. driftstime, næppe kan opnås. 

Forsyningssikkerhedsafgifterne vil på sigt fordyre alle former for energi, og vil forcere behovet 

for reduceret energiforbrug gennem eksempelvis forbedret isolering af bygningsmassen og 

valg af mere energi-effektive teknologier og belysningskilder etc. etc. 

F.s.v.a. det organiske affald må kommunerne imødese en vis konkurrence om dettes 

fremtidige anvendelse, hvor integrerede løsninger, der både tilvejebringer energi (herunder 

biobrændstoffer) og produkter (næringsstoffer) vil give bedre grundlag for at kunne udnytte 

lokale ressourcer. Men altså i stadig stigende konkurrence med andre interessenter, der med 

forskellige motiver vil have interesse i de samme mængder. 

Naturgas er en fossil energikilde, hvis brug kommunerne må forvente at skulle nedtrappe. I 

naturgasfyrede fjernvarmeområder således ved substitution med andre energikilder 

(eksempelvis varmepumper, der også kan afveje vindkraft, eller biomassefyrede enheder), 

ligesom ikke-fossilbaseret gas (biogas eller syngas baseret på biomasse) vil kunne opgraderes 

og distribueres på det eksisterende gasnet til brug som drivmidler i transportsektoren. 

Den stærkt stigende andel af vedvarende energi, i særdeleshed vindkraft, indebærer et øget 

behov for energisystemer, der kan afbalancere disse stærkt fluktuerende energikilder, og især 

vil der være behov for, at fjernvarmesystemerne i den forbindelse nytænkes som og udvikles 

til at skulle stå som den ultimative opsamler af de energitab, der ellers vil fremkomme ved 

energikonvertering i de mange nye, decentrale energianlæg, der vil se dagens lys i de 

kommende årtier, og som vil skulle kunne hoppe ud og ind af produktion i takt med vindens 

kommen og gåen. 

Løsningsmodeler, der kan tackle disse nye udfordringer, vil i sagens natur først være fuldt ud 

effektive, hvis de udvikles integreret og i et tæt samarbejde på tværs af kommunegrænser og i 

et tæt samarbejde med virksomheder og energiselskaber. 

Til gengæld vil udviklingen af integrerede løsninger kunne bidrage væsentligt til den lokale 

udvikling og beskæftigelse, og til opbygning af know-how, der vil være omsættelig i ind- og 

udland. 
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2. ’Det nye’ affaldshierarki 
 

AffaldPlus er medlem af Brancheorganisationen BGORJ, der varetager interesser for – og 

videndeling mellem - aktører indenfor behandling af organiske affaldsprodukter, herunder 

spildevandsslam. 

I forbindelse med udstedelsen af det nugældende EU-affaldsdirektiv og ikke mindst Kommissionens 

fortolkning heraf hvad angår affaldshierarkiet, opstod der tvivl i BGORJ om ’det nye’ hierarkis 

betydning for håndtering af spildevandsslam, og AfgfaldPlus afgav som medlem i den forbindelse 

dette notat af 24.09.2012 om hierarkiet og dets fortolkning (specielt set i forhold til 

spildevandsslam).  

Eftersom notatet grundigt forklarer de nye underopdelinger af hierarkiet, har det også dannet 

grundlag for kommunernes arbejde med denne affaldsplan, og notatet gøres derfor tilgængeligt her 

sammen med planen. 

Sammenfatning: 

Det ’nye’ affaldshierarki, som er indsat i affaldsdirektivet fra 2008 og nøjere fortolket i en guideline fra 
Kommissionens hånd i juni 2012, takserer genanvendelse, hvor affald omforarbejdes til materialer eller 
produkter, der kan anvendes uden regulering efter affaldslovgivningen, højere i hierarkiet end anden 

materialenyttiggørelse, hvor slutproduktet fortsat er omfattet af regulering efter affaldslovgivningen. 

Det har rejst tvivl om, hvorvidt fremstilling af produkter som f.eks. cement og molersklinker, hvor 
spildevandsslam indgår som et rå- og energiholdigt materiale (men hvor fosfor-ressourcen tabes fuldt og 
helt), rangerer højere i hierarkiet end f.eks. udbringning af slam på landbrugsjord, der fortsat er 

reguleret af affaldslovgivning. 

Formelt set er fremstilling af produkter højere rangerende, men medlemslandene kan fravige hierarkiet, 
dersom det ud fra en livscyklustankegang kan eftervises, at anvendelse på et lavere niveau er mere 
hensigtsmæssig – f.eks. for at sikre nyttiggørelse af fosfor-ressourcen. 

Det er således mere interessant, hvad Miljøstyrelsen agter at melde ud omkring fosforgenanvendelse i 
sin nationale affaldshåndteringsplan, end det er, hvordan forskellige behandlingsformer for 
spildevandsslam rent teoretisk kan indplaceres i hierarkiet. 

F.eks. den målsætning om materialenyttiggørelse af minimum 60 % af den plantetilgængelige fosfor i 
spildevandsslammet, der aktuelt har været omtalt, vil give behandlingsformer, der muliggør en sådan 
materialenyttiggørelse første-prioritet, og forpligte kommunerne til i deres affaldsplaner at arbejde for 
genvinding af fosforen (f.eks. ved direkte udbringning, kompostering eller forbrænding med 
energiudnyttelse og efterfølgende udvinding og oparbejdning af fosforen til en plantetilgængelig form). 

Kompostering af spildevandsslam, hvor slutproduktet opfylder kommende End-of-Waste-kriterier og 
derfor vil kunne finde anvendelse uden regulering efter affaldslovgivningen, vil altid kunne klassificeres 
som ’egentlig’ genanvendelse, og samtidig opfylde Miljøstyrelsens forventelige krav om 
materialenyttiggørelse af 60 % af den plantetilgængelige fosfor. 

 

Affaldshierarkiet indsat i affaldsdirektivet 

Med udstedelsen af ’det nye’ affaldsdirektiv i 200819 indføjedes affaldshierarkiet i Artikel 4 for 

første gang formelt i EU-retten, og Danmark skal følge dette hierarki i f.m. sin nationale 

lovgivning. Artikel 4 er i sin helhed indsat i nedenstående fakta-ramme: 

                                                           
19

 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/98/EF af 19. 11.08 om affald og om ophævelse af visse direktiver 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:DA:PDF
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Affaldshierarkiet, som det er fastlagt i Affaldsdirektivets Artikel 4 

1. Følgende affaldshierarki skal tjene som en prioritetsrækkefølge for lovgivning og politikker 

om affaldsforebyggelse og -håndtering: 

a) forebyggelse 

b) forberedelse med henblik på genbrug 

c) genanvendelse 

d) anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse, og 

e) bortskaffelse. 

2. Når medlemsstaterne anvender det i stk. 1 omhandlede affaldshierarki, træffer de 

foranstaltninger til at fremme de muligheder, der giver det bedste samlede miljøresultat. Det 

kan i den forbindelse være nødvendigt at lade særlige affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, 

når det er begrundet af hensyn til livscyklus-tankegangen vedrørende de samlede 

konsekvenser af produktion og håndtering af den type affald. 

Medlemsstaterne sikrer, at udarbejdelsen af lovgivning og politik om affald foregår på en helt 

igennem transparent måde under overholdelse af de nationale regler om høring og 

inddragelse af borgere og interessenter. 

Medlemsstaterne tager hensyn til de generelle principper for beskyttelse af miljøet såsom 

forsigtighed, bæredygtighed, teknisk anvendelighed, økonomisk levedygtighed og beskyttelse 

af ressourcer samt til de samlede konsekvenser for miljø, menneskers sundhed, økonomi og 

samfund, jf. artikel 1 og 13. 

 

Stk. 2 er meget kryptisk formuleret, men betyder kort fortalt, at hierarkiet kan fraviges, hvis 

det ved ’livscyklustankegang’ kan eftervises, at det vil være bedre for miljøet, sundheden, 

klimaet og ressourcetrækket at håndtere affaldet på et lavere niveau end det, der måske ellers 

er teknisk muligt. 

Af den meget lange indledning til direktivet – den såkaldte præambel – fremgår det en række 

steder, at medlemslandene skal tage hierarkiet seriøst og anvende det ved regelfastsættelse 

og administration (henvisningerne til hierarkiet i direktivets præambel er optaget som bilag I 

til dette notat). 

 

Behov for fortolkningsbidrag 

Næppe var blækket på affaldsdirektivet blevet tørt, førend de forskellige medlemslande og 

private affaldsoperatører i EU-landene begyndte at overdynge Kommissionens med 

fortolkningsspørgsmål om, hvordan hierarkiet skulle forstås, og hvornår noget er 

’genanvendelse’ og hvornår det er ’anden nyttiggørelse’ - ud over energiudnyttelse.  
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Lige nøjagtigt på energiudnyttelsesområdet havde direktivet på forhånd fastlagt, hvornår 

forbrænding af husholdningsaffald kunne takseres som nyttiggørelse, nemlig når 

forbrændingen skete med en vis minimums energi-effektivitet, som skal beregnes efter en 

formel, der tillige med energieffektivitetsmålet er indsat i Affaldsdirektivets bilag II. For 

forbrænding i øvrigt gælder forsat blot, at energiregnskabet skal være positivt, og at energien 

skal fortrænge anden (fossil) energi i samfundet som helhed. 

For de øvrige håndteringsformer i hierarkiet var ikke fastsat egentlige kriterier for, hvornår 

noget kunne siges at være ’genanvendelse’, eller hvornår der blot er tale om ’anden 

nyttiggørelse’.  

Dog indeholder direktivet en definition på genanvendelse (Artikel 3, stk. 17): 

”17) »genanvendelse«: enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes 

til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til 

andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og 

omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer.” 

Det er med andre ord kun operationer, der omforarbejder affaldsmaterialer til produkter, 

materialer eller stoffer, der kan takseres som ’egentlig’ genanvendelse, mens f.eks. 

opfyldningsoperationer (som f.eks. det, der i dag typisk sker med dansk bygge- og 

anlægsaffald) ikke er genanvendelse i direktivets forstand, men ’anden nyttiggørelse’ (og da 

kun hvis affaldet vel at mærke erstatter virgine materialer). 

 

Kommissionens fortolknings-guide 

For at skabe klarhed over disse fortolkningsspørgsmål, udstedte Kommissionen i juni 2012 en 

vejledning i fortolkning af de væsentligste hovedspørgsmål i affaldsdirektivet20, som på side 32 

og de følgende sider forklarer, hvad ’genanvendelse’ er, og hvad ’anden nyttiggørelse’ er, 

herunder anden materialenyttiggørelse. Det helt centrale for Kommissionen er her, at: 

’Genanvendelse omfatter enhver fysisk, kemisk eller biologisk behandling, som fører til et 

materiale, som ikke længere er affald.’ (forf. oversættelse og fremhævning) 

 

- Og der gives et par ikke-udtømmende eksempler på, hvad genanvendelse så kan være, 

nemlig (forf. oversættelse): 

- Genanvendelse af materialer: F.eks. plastik, granuleret og pelleteret med henblik på 

extrudering eller støbning, knust glas, forberedt for sandblæsning, sortering af 

papiraffald med henblik på at opfylde End-of-Waste kriterier herfor, og 

- Produktion af kompost, der opfylder End-of-Waste-kriterier herfor (idet der henvises til, 

at sådanne er på vej). 

 

                                                           
20 European Commission, DG-Environment (2012): ‘Guidance on the interpretation of key provisions of 

Directive 2008/98/EC on waste’ 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf


16 
 

Altså, hvis noget skal kunne kaldes genanvendelse, så skal affaldet holde op med at være 

affald (og altså derfor også holde op med at være reguleret af affaldslovgivning) – derudover 

er alle andre former for anvendelse af affald, hvor materialet fortsat reguleres efter 

affaldslovgivning, at taksere som anden materialenyttiggørelse. 

For affaldstyper, hvor der er fastsat harmoniserede End-of-Waste-kriterier (i form af bindende 

forordninger), skal sådanne kriterier være opfyldt, førend der er tale om genanvendelse.  

For affaldstyper, hvor der ikke er fastlagt harmoniserede End-of-Waste-kriterier, kan det 

enkelte medlemsland udstede sådanne efter de generelle kriterier for ’End-of-Waste’, som er 

fastlagt i affaldsdirektivets Artikel 6, nemlig at: 

a) stoffet eller genstanden er almindeligt anvendt til specifikke formål 

b) der findes et marked for eller en efterspørgsel efter et sådant stof eller en sådan genstand 

c) stoffet eller genstanden opfylder de tekniske krav til de specifikke formål og lever op til 

gældende lovgivning og normer vedrørende produkter, og 

d) anvendelsen af stoffet eller genstanden [ikke] får (..) generelle negative indvirkninger på 

miljøet eller menneskers sundhed. 

I forbindelse med implementeringen af hierarkiet i den danske affaldsbekendtgørelse21, har 

Miljøstyrelsen valgt at beskrive den anvendelse af affaldsprodukter, der ikke kan klassificeres 

som ’egentlig’ genanvendelse, som ’anden endelig materialenyttiggørelse’. 

På denne baggrund er det muligt at opstille nedenstående ’udvidede’ og kommenterede 

hierarki: 

1. Forebyggelse (undgå, at affaldet dannes, og begræns de negative miljøeffekter ved 

dets håndtering) 

2. Forberedelse med henblik på genbrug (f.eks. flaskeskylning eller anden rensning af 

kasserede produkter, så de kan anvendes til deres oprindelige formål igen) 

3. Nyttiggørelse – som er underopdelt i følgende, prioriterede rækkefølge:  

a.   Materialegenanvendelse (hvor materialerne i affaldet omforarbejdes til 

produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige 

formål eller til andre formål – dog ikke energiudnyttelse)  

b.   Anden nyttiggørelse, herunder (som sidestillet, formodes det): 

i. Anden endelig materialenyttiggørelse (hvor affaldet vedbliver med at 

være affald, men anvendes til f.eks. opfyldningsformål som erstatning for 

andre ikke-affaldsmaterialer) 

ii. Forbrænding med energiudnyttelse (som f.eks. på danske 

forbrændingsanlæg, der producerer el og varme ud fra affaldet)  

4. Bortskaffelse (deponering eller afbrænding uden energiudnyttelse) 

 

Hvad betyder det så for forskellige former for slamgenanvendelse? 

- Spildevandsslam, der udbringes efter slambekendtgørelsen, er stadig omfattet af 

affaldsregulering, og må derfor skulle takseres som ’anden nyttiggørelse, og herunder 

som ’anden endelig materialenyttiggørelse’. 

                                                           
21

 Bekendtgørelse nr. 1415 af 12.12.11 om affald 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139654
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- Spildevandsslam, der forbrændes med energiudnyttelse, vil ligeledes skulle takseres 

som ’anden nyttiggørelse’, men herunder som ’forbrænding med energiudnyttelse’ 

– uanset energieffektiviteten, eftersom energieffektivitetskravet alene angår 

husholdningsaffald. Der skal dog være en positiv energivirkning, førend der er tale om 

nyttiggørelse. 

- Operationer, hvor spildevandsslam omforarbejdes til et produkt, der ikke er omfattet af 

affaldslovgivningen, vil være at betragte som genanvendelse. Det kunne f.eks. være i 

form af kompostering, hvor slutproduktet opfylder de kommende End-of-Waste-

kriterier. 

- Men også operationer, hvor spildevandsslam anvendes til fremstilling af – og indgår i - 

et nyt produkt (f.eks. cement eller molersklinker) vil formelt set være at taksere som 

materialegenanvendelse (altså ’egentlig genanvendelse’ i direktivets forstand), så 

længe slutproduktet ikke reguleres af affaldslovgivningen.  

 

Fosfor – the dark horse 

Fremstilling af cement eller molersklinker ud fra materialer i spildevandsslam rangerer altså 

formelt set højere i affaldshierarkiet end udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord 

efter slambekendtgørelsens regler, og forbrænding med energiudnyttelse på linje med 

udbringning på landbrugsjord. 

Imidlertid består spildevandslam jo af en række forskellige materialer, som kan genanvendes, 

herunder fosfor (og andre næringsstoffer) og sand, samt i visse tilfælde også kalk fra 

kalkstabilisering og muligvis ler-kolloider (?). 

Når og hvis en given materialegenanvendelsesproces retter sig udelukkende mod udnyttelse af 

f.eks. sandet og eventuelt kalk, som tilfældet er det ved f.eks. cementfremstilling (hvor der 

selvfølgelig også er tale om energiudnyttelse – men den rangere under alle omstændigheder 

lavere end materialegenanvendelse), tabes fosforressourcen. 

Det vil i sådanne situationer være op til den nationale affaldshåndteringsplan at beskrive, 

hvilke af materialeressourcerne i givent affald, der bør nyttiggøres, herunder om nødvendigt at 

udnytte affaldsdirektivets fravigelsesklausul fra hierarkiet til at sikre den eller de pågældende 

ressourcer materialenyttiggjort. 

Aktuelt har det været omtalt, at Miljøstyrelsen overvejer at stille som mål i den kommende 

nationale affaldshåndteringsplan (som formentlig får titel af en ’ressourcestrategi’), at 60 % af 

den plantetilgængelige fosfor i spildevandsslammet skal materialenyttiggøres. 

Et sådant nationalt mål vil have førsteprioritet i f.t. en eventuel generel vurdering af forskellige 

behandlingsformers indplacering i affaldshierarkiet. 

F.eks. nyttiggørelse af fosforen i spildevandsslammet gennem udbringning på landbrugsjord 

efter reglerne herom i slambekendtgørelsen vil således have højere prioritet end f.eks. 

genanvendelse af slammets indhold af sand og nyttiggørelse af energiindholdet ved fremstilling 

af cement eller andre produkter, der ikke er reguleret af affaldslovgivningen – og højere 

prioritet end forbrænding med energiudnyttelse, men uden fosforgenvinding. 

Henrik Wejdling 

AffaldPlus 
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Bilag I 

Henvisninger i Affaldsdirektivets (2008/98/EF) præambel til affaldshierarkiet og det 

anvendelse 

Henvisningerne er oplistet i den rækkefølge, de forekommer i præamblen med angivelse af de 

respektive præambel-nummereringer, og med forf. fremhævninger af de sætninger, hvor 

hierarkiet adresseres: 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (4) opstiller 

de retlige rammer for affaldsbehandling i Fællesskabet. Det definerer en række nøglebegreber 

som affald, nyttiggørelse og bortskaffelse og opstiller de grundlæggende krav til håndtering 

af affald, herunder særlig et krav om, at anlæg eller virksomheder, der udfører 

affaldshåndtering, skal have tilladelse eller være registreret og et krav om, at 

medlemsstaterne skal opstille affaldshåndteringsplaner. Det fastlægger også hovedprincipper, 

såsom en forpligtelse til at behandle affald på en måde, som ikke påvirker miljøet og 

menneskers sundhed negativt, en opfordring til at anvende affaldshierarkiet og et krav i 

overensstemmelse med forureneren betaler-princippet om, at omkostningerne 

ved bortskaffelse af affald skal betales af indehaveren af affaldet, af tidligere indehavere af 

affaldet eller af producenterne af det produkt, der har givet anledning til affaldet. 

(6) Det primære mål for enhver affaldspolitik bør være at minimere de negative virkninger af 

affaldsproduktion og -håndtering for menneskers sundhed og miljøet. Affaldspolitik bør 

ligeledes sigte mod at reducere brugen af ressourcer og fremme den praktiske 

anvendelse af affaldshierarkiet. 

(29) Medlemsstaterne bør støtte anvendelsen af genanvendelige materialer (som 

f.eks. genbrugspapir) i overensstemmelse med affaldshierarkiet og målet om at 

skabe et genanvendelsessamfund og bør så vidt muligt ikke støtte deponering eller 

forbrænding af sådanne genanvendelige materialer. 

(31) Affaldshierarkiet fastlægger generelt en prioritetsrækkefølge for, hvad der 

udgør den miljømæssigt bedste overordnede valgmulighed inden for 

affaldslovgivning og -politik, selvom det kan være nødvendigt at lade særlige 

affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når det er begrundet af hensyn til bl.a. teknisk 

anvendelighed, økonomisk levedygtighed og miljøbeskyttelse. 

(35) Det er i overensstemmelse med affaldshierarkiet og målet om at reducere 

drivhusgasser, der udledes fra affaldsdeponering, vigtigt at fremme særskilt 

indsamling og korrekt behandling af bioaffald, så der kan fremstilles miljøforsvarlig 

kompost og andre bioaffaldsbaserede materialer. Kommissionen vil efter en vurdering af 

håndteringen af bioaffald fremlægge forslag til lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis det 

er relevant. 

(44) Af hensyn til forenklingen af Fællesskabets lovgivning og miljøgevinsterne bør de 

relevante bestemmelser i Rådets direktiv 75/439/EØF af 16. juni 1975 om bortskaffelse af 

olieaffald (1) indarbejdes i dette direktiv, og direktiv 75/439/EØF bør derfor ophæves. 

Håndtering af olieaffald bør ske efter affaldshierarkiets prioritetsrækkefølge, og 
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modeller, der giver det bedste samlede miljøresultat, bør have forrang. Særskilt 

indsamling af olieaffald er imidlertid fortsat afgørende for, at affaldet håndteres forsvarligt og 

ikke skader miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. 
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3. Affaldsplanens forhold til lov om miljøvurdering af planer og 

programmer 
 

Affaldsplanens forhold til reglerne for strategisk miljøvurdering 

 

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer22 skal planer og programmer om f.eks. 

affaldshåndtering, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er 

omfattet af lovens bilag 3 og 4, underkastes en strategisk miljøvurdering.  

 

På affaldsområdet indeholder lovens bilag 3 og 4 kun følgende anlægstyper: 

 

 anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller deponering i 

jorden  
 anlæg til bortskaffelse af ikke farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en 

kapacitet på over 100 t/dag  
 anlæg i øvrigt til bortskaffelse (hvilket typisk vil sige nye deponier).  

 

Denne affaldsplan fastlægger ikke bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser for sådanne 

anlæg, og er derfor ikke omfattet af pligten til strategisk miljøvurdering. 

 

 

 

                                                           
22

 Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.09.09 om miljøvurdering af planer og programmer 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=127111

