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Emne:

14.01.2013
Ændringer i den nye affaldsbekendtgørelse (Bek. 1309 af 18.12.2012)

Miljøministeriet udstedte den 18.12.12 en ny bekendtgørelse om affald (BEK. Nr. 1309 af
18.12.12) som offentliggjordes 20.12.12, og som pr. 01.01.13 afløste den tidligere
bekendtgørelse (BEK. Nr. 1415 af 12.12.11).
Dette notat gennemgår indledningsvis de væsentligste ændringer, dernæst gives en
systematisk gennemgang af alle ændringer, og endelig er optaget tre bilag, der giver
omsætningsnøgler mellem den gamle og nye bekendtgørelse.

De væsentligste ændringer:
Adgang til GBP’er også for virksomheder i og fra andre kommuner
Den væsentligste årsag til udstedelsen af en ny bekendtgørelse var den politiske aftale den 1.
juli 2011 mellem forligspartierne om, at kommunerne fra 1.1.2013 skal sikre adgang til mindst
en genbrugsplads også for erhverv, der ikke er hjemhørende i kommunen. En virksomhed kan
således vælge at benytte den genbrugsplads, der ligger mest hensigtsmæssigt for
virksomheden mod at betale det gebyr, som pågældende kommune/affaldsselskab opkræver
(se § 39 i den nye bekendtgørelse).
Regulativer skal offentliggøres mindst fire uger forud for ikrafttræden
Der er indsat en ny bestemmelse om, at regulativer skal offentliggøres mindst fire uger før
ikrafttræden (på noget andet en den statslige regulativdatabase N-STAR, hvor jo kun det
aktuelle regulativ skal ligge). Det er normalt tilstrækkeligt at offentliggøre regulativerne på
kommunens hjemmeside (se § 19, stk. 6 i den nye bekendtgørelse).
Imprægneret træ skal deponeres – med mindre konkret vurdering viser noget andet
Der er sket en ændring f.s.v.a. imprægneret træ, som kommunalbestyrelsen jf. § 34 den
gamle bekendtgørelse skulle sikre genanvendt eller nyttiggjort, men nu skal sikre deponeret,
med mindre kommunalbestyrelsen ved en konkret vurdering finder, at det imprægnerede
træaffald er egnet til materialenyttiggørelse eller er forbrændingsegnet. Virksomheder skal ej
hellere længere sikre imprægneret træ genanvendt eller nyttiggjort (se §§ 34 og 45 i den nye
bekendtgørelse).
Kommuner kan tilbyde indsamling af genanvendelige materialer fra erhverv i
ejendomme med blandet bolig og erhverv
Ligeledes er der kommet en helt ny bestemmelse, som giver kommunerne adgang til at tilbyde
virksomheder i kommunen, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og
virksomheder, at de kan benytte den eller de ordninger for kildesorteret genanvendeligt affald,
som kommunen har etableret for husholdningerne (se § 42 i den nye bekendtgørelse).
Affaldsproducerende virksomheder kan overdrage emballeret fødevareaffald til en
registreret behandler m.h.p. udnyttelse af energi og næringsindhold
Der er indsat en ny bestemmelse i kapitlet om erhvervsaffald, hvorefter ’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
gældende regler herom og energiudnyttelse af fødevareaffaldet og efterfølgende anvendelse
heraf til jordbrugsformål.’ Bestemmelsen er indsat for at sikre virksomhederne et alternativ til
udelukkende kommunal anvisning til forbrænding. (se § 66 i den nye bekendtgørelse).
PCB i bygninger skal identificeres og bygge- og anlægsaffald altid anmeldes
Der er indsat et nyt kapitel i bekendtgørelsen med særlige regler om private og professionelle
bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg samt om anmeldelse af affald – dog
med overgangsbestemmelser, der først betyder fuld implementering 01.02.13. Kapitlet er en
opfølgning på regeringens PCB-strategi, og forslag til de nye regler var til høring allerede i
foråret 2012. Alle bygge- og anlægsarbejder, der omfatter mere end 10 m2 eller giver
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anledning til mere end 1 t affald skal fremover anmeldes – uanset om der er tale om PCBholdige bygninger eller ej (se kapitel 13 (§§ 78-83) i den nye bekendtgørelse).
Ændret struktur
Med den nye bekendtgørelse valgte ministeriet samtidig at trække såvel reglerne om
indberetning af affald som reglerne om affaldsregistret ud i to selvstændige bekendtgørelser
(hhv. BEK. Nr. 1306 af 17.12.12 om Affaldsdatasystemet og BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om
Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed).
Derudover er kapitlerne/paragrafferne bragt i en ny – og angiveligt mere logisk – rækkefølge.
Som Bilag I til dette notat er optaget en ’omsætningsnøgle’ mellem kapitlerne i den gamle og
den nye bekendtgørelse, mens Bilag II giver en nøgle den modsatte vej. Endelig er i Bilag III
optaget en omsætningsnøgle, der viser, hvor man nu finder de enkelte paragraffer fra den
gamle bekendtgørelse.

Systematisk gennemgang af ændringer (m. afsæt i 2011-bekendtgørelsen):
Nedenfor gennemgås alle substantielle1 ændringer i bekendtgørelsen systematisk, idet der
tages afsæt i den gamle bekendtgørelse og redegøres for de stedfundne ændringer. Dersom
man ønsker info med afsæt i den nye bekendtgørelse, må man tage vejen omkring Bilag II og
dér finde ud af, hvilket kapitel i den gamle bekendtgørelse, der omfattede den pågældende
bestemmelse – og så via notatet nå frem til den eller de stedfundne ændring(er) (hvis nogen).
Det helt nye kapitel 13 omtales til slut.
Kapitel 1: Anvendelsesområde (Nu: Kapitel 1, Anvendelsesområde)
Ud over sproglige småjusteringer, så er godkendelse og registrering af
affaldsbehandlingsanlæg og indsamlere gledet ud af § 1 (overført til ny, særskilt
bekendtgørelse).
Kapitel 2: Definitioner (Nu: Kapitel 2, Definitioner)
I § 3, stk. 1, nr. 1) er det om affald egnet til materialenyttiggørelse tilføjet, at også affald til
forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer (forberedelse til genbrug,
genanvendelse eller anden endelig materialenyttiggørelse) er omfattet af definitionen.
I § 3, stk. 1, nr. 3) henvises nu for definitionen på affaldsdatasystemet til bekendtgørelsen
herom og i nr. 8) henvises f.s.v.a. definitionen på affaldstransportør til definitionen i
bekendtgørelsen om affaldsregistret.
I § 3, stk. 1 nr. 9) er det om undtagelser fra anden endelig materialenyttiggørelser tilføjet, at
det alene er energiudnyttelse ved forbrænding, der er undtaget. [Må formentlig betyde, at
energiudnyttelse ved bioforgasning er anden endelig materialenyttiggørelse – ligesom brugen
af digetstatet er det, så længe anvendelsen er omfattet af affaldsregulering. Hvis digestatet
honorerer EoW-krav er der tale om genanvendelse heraf.]
I § 3, stk. 1, nr. 12 er ’Pligt for borgere og virksomheder’ blot blevet til ’Pligt’.
Definitionen på ’Blandet affald fra erhverv’ (tidligere § 3, stk. 1, nr. 14) er helt udgået.
I § 3, stk. 1, nr. 19 (nu: 18) er det om deponeringsegnet affald præciseret, at det er affald,
som ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller forbrænding, der er deponeringsegnet.
(Førhen stod der genanvendelse – utvivlsomt en forglemmelse i f.m. forrige revision).
Definitionen på flydende affald er udgået (tidligere § 3, stk. 1, nr. 24).
I § 3, stk. 1, nr. 27 (nu: 25) om forbrændingsegnet affald er genanvendelse under
undtagelserne ændret til materialenyttiggørelse [se i øvrigt bem. til nr. 19], og opremsningen
af, hvad der er omfattet (’bl.a. dagrenovation og dagrenovationslignende affald’) er udgået,
således at det alene opremses, hvad der ikke er forbrændingsegnet. Herunder er det under
punkt b præciseret, at det er affald, der anvises til materialenyttiggørelse (og ikke
genanvendelse), der er undtaget, ligesom det er tilføjet, at undtaget er også affald, der
konkret anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering.
1

Dvs. ikke ændringer i henvisninger og ændringer udelukkende af sproglig karakter m.v.
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Punkt c) (om PVC, fiskenet med blylodder og røntgenaffald) er udgået, men genindsat i den
nye affaldsbekendtgørelses § 51, hvor det nu er kommunalbestyrelsens ansvar, at anførte
affaldstyper ikke forbrændes.
§ 3, stk. 1, nr. 28 (nu: 26): For definitionen på forhandler henvises nu til den nye
bekendtgørelse om affaldsregistret.
Definitionen på genanvendelse (§ 3, stk. 1, nr. 29 (nu: 28) er blevet suppleret med en ny
definition (nu: nr. 27) på genanvendeligt affald (nemlig affald, som er egnet til genanvendelse
og som efter lovgivningen skal genanvendes).
§ 3, stk. 1, nr. 36 (nu: 35): For definitionen på indsamlervirksomhed henvises nu til den nye
bekendtgørelse om affaldsregistret.
Definitionen på kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse (tidligere § 3, stk. 1, nr.
37) er udgået.
§ 3, stk. 1, nr. 38 (nu: 36) og nr. 39 (nu: 37) er genanvendeligt affald erstattet af ’affald til
materialenyttiggørelse’ [se bem. til nr. 19].
Som ny nr. 38 i § 3, stk. 1 er indsat en definition på materialenyttiggørelse.
§ 3, stk. 1, nr. 40 (nu: 39): for definitionen på mægler henvises nu til ny bekendtgørelse om
affaldsregistret.
Kapitel 3: Klassificering (Nu: Kapitel 3: Klassificering)
§ 4, stk. 3: ’Genanvendeligt affald’ er erstattet af ’affald egnet til materialenyttiggørelse’ (og
’’genanvendelsen’ af ’materialenyttiggørelsen’).
Det tidligere afsnit om Affaldshierarki (§ 12) er udskilt i et nyt, særskilt kapitel 4, ’Kommunal
affaldshåndtering – affaldshierarki’.
Kapitel 4: Planlægning (Nu: Kapitel 5, Kommunal affaldsplanlægning)
I § 15, stk. 1, nr. 1 er det nu præciseret, at skønnet over erhvervsaffald til
materialenyttiggørelse, afleveret på genbrugspladser, alene skal omhandle affald, der er
afleveret af virksomheder.
Kapitel 5: Regulativpligt (Nu: Kapitel 6: Kommunale regulativer)
I § 19, stk. 1, er tilføjet en henvisning til også § 40 i den nye bekendtgørelse (under ’jf. dog’),
og det er bestemmelsen om erhvervs adgang til genbrugspladser (§ 39 i den tidligere
bekendtgørelse).
§ 19, stk. 4 er lagt ind under stk. 3 (som et nyt, sidste punktum), og de følgende punkter er
følgelig rykket en tand. Stk. 6 (nu: Stk. 5) er suppleret med yderligere regler om
offentliggørelse, nemlig en bestemmelse om, at regulativet træder i kraft dagen efter
offentliggørelse på regulativdatabasen med mindre en anden og senere ikrafttrædelsesdato er
fastsat i regulativet’ [en imødekommelse af, at kommunale sagsbehandlere ikke behøver møde
ind nytårsaften for at uploade regulativer, der træder i kraft 1. januar].
Og videre er der i et nyt stk. 6 fastsat, at et regulativ først kan træde i kraft fire uger efter, at
det har været annonceret, herunder gjort offentligt tilgængeligt på elektronisk form [dvs. på
anden vis end på regulativdatabasen (!)].
Den præcise ordlyd af det nye stk. 6 er således: ”Oplysninger om vedtagelse og ikrafttræden
af et regulativ efter stk. 2 offentliggøres ved kommunalbestyrelsens annoncering heraf.
Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside.
Regulativet kan tidligst træde i kraft 4 uger efter annonceringen. Samtidig med annonceringen
skal regulativet være offentligt tilgængeligt og formidles elektronisk til offentligheden, jf.
bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.”
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I §§ 21 og 22 er ordet ’kildesortering’ erstattet af ’sortering’ – utvivlsomt for at sikre hjemmel
for også at udstede forskrifter om ’kildeopdeling’ af visse fraktioner (m.h.p. efterfølgende
centralsortering).
I § 22, stk. 2, nr. 4 er ’forudgående behandling, herunder neddeling af affald med henblik på
forbrænding’ erstattet af ’Forbehandling’, idet tidligere nr. 6 (om forbehandling af affald med
henblik på genanvendelse, forbrænding med energiudnyttelse eller bortskaffelse) er udgået
(nu dækket ind af ny nr. 4). Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 6 og 7.
Kapitel 6: Ordninger (Nu: Kapitel 7: Kommunale affaldsordninger)
I § 24 er også regulativ for jord som affald nu nævnt tillige med undtagelserne i medfør af §
24, stk. 2 (eksplosivt affald) og 3 (kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse)
samt § 40 i den nye bekendtgørelse (erhvervsaffald på genbrugspladser).
I § 24 stk. 3 er det præciseret, at det er kildesorteret erhvervsaffald egnet til
materialenyttiggørelse fra kommunens egne institutioner og virksomheder, der fortsat kan
laves ordninger for.
I § 24, stk. 6 er det tilføjet, at ej heller eksplosivt affald (jf. stk. 2) er omfattet af
kommunalbestyrelsens anvisningspligt.
I § 29, stk. 1 er det præciseret, at glasindsamlingsordningen ikke blot skal sigte mod at
indsamle væsentlige dele af det genanvendelige glasemballageaffald, men i det hele taget
’glasemballageaffaldet, som kan forberedes til genbrug eller genanvendes’. Herved bliver
indsamling m.h.p. flaskeskylning også en mulighed, og der er skabt overensstemmelse med
Stk. 2, som pålægger kommunalbestyrelsen at sikre, at væsentlige dele af det indsamlede
glasemballageaffald bliver genanvendt eller forberedt til genbrug.
§ 34 (om imprægneret træ) er ændret/vendt på hovedet. I den tidligere bekendtgørelse skulle
kommunalbestyrelsen sikre, at væsentlige dele af det indsamlede affald af imprægneret træ
blev genanvendt eller nyttiggjort på en sådan måde, at metalindholdet opkoncentreredes
separat, og at træaffaldet herefter genanvendtes eller at energiressourcen i træaffaldet
udnyttedes. NU skal kommunalbestyrelsen sikre, at væsentlige dele af det indsamlede affald af
imprægneret træ deponeres, med mindre – som det hedder – ’kommunalbestyrelsen efter en
konkret vurdering finder, at det imprægnerede træaffald er egnet til materialenyttiggørelse
eller er forbrændingsegnet.’ (Tilsvarende er kravet i den gamle affaldsbekendtgørelses § 78,
stk. 2 om at affaldsproducerende virksomheder skulle sikre, at væsentlige dele af affald af
imprægneret træ genanvendtes nu ophævet og i stedet er indsat en bestemmelse (i ny § 45)
om at kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for affald af imprægneret træ fra
erhverv, som ikke kan materialenyttiggøres, således at træaffaldet deponeres, med mindre
kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering finder, at det imprægnerede træaffald er
forbrændingsegnet).
I stk. 3 er det præciseret, at kommunalbestyrelsen, hvis den indgår en aftale med en
virksomhed om håndtering af træaffaldet, skal indgå en sådan aftale både hvis håndteringen
sker forud for genanvendelse, og forud for forbrænding eller deponering (tidligere kun ’anden
nyttiggørelse’), og at kommunalbestyrelsen i aftalen skal sikre sig, at affaldet afleveres til et
anlæg, der kan genanvende, forbrænde eller deponere affaldet.
I § 35, stk. 2 (vedr. bygge- og anlægsaffald) er det tilføjet, at kommunalbestyrelsen også skal
sikre at væsentlige dele bliver forberedt til genbrug (ud over som hidtil ’genanvendt eller
anvendt til anden endelige materialenyttiggørelse’).
De tidligere bestemmelser i § 47, stk. 2 om private borgeres og grundejeres adgang til at
afbrænde haveaffald m.v., er stort set uændret overført til en ny § 38 (mens reglerne f.s.v.a.
erhvervsmæssig afbrænding af haveaffald m.v. er videreført/præciseret i den nye
bekendtgørelses § 46 – se nærmere under denne).
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Overskriften Benyttelsespligt for husholdninger er ændret til Benyttelsespligt og
oplysningspligt for husholdninger.
Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder:
§ 40 (nu: § 39) stk. 1 er ændret væsentligt, idet kommunalbestyrelsen nu skal tilbyde
(tidligere sikre) ’både virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder
som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, adgang
til mindst én genbrugsplads’.
I stk. 3 er det tilføjet, at ud over at henvise til anden håndtering (hvis ej kapacitet på
genbrugsplads) også kan anvise affald til anden tilsvarende håndtering.
Der er indsat en helt ny § 42, hvorefter’ Kommunalbestyrelsen kan tilbyde virksomheder i
kommunen, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, at de
omfattes af den eller de ordninger for kildesorteret genanvendeligt affald, som kommunen har
etableret for husholdningerne.’
Det fremgår af stk. 2, at det er en forudsætning, at der er tale om (en) henteordning(er).
Der er i dette kapitel indsat en helt ny bestemmelse i § 45, som pålægger
kommunalbestyrelsen at etablere en ordning for affald af imprægneret træ fra erhverv, som
ikke kan materialenyttiggøres [se nærmere under bemærkningerne til § 34].
Overskriften Benyttelsespligt for virksomheder er ændret til Benyttelsespligt og
opslysningspligt for virksomheder.
Bestemmelsen i den tidligere § 43, stk. 3 om virksomheders pligt til på anmodning fra
kommunalbestyrelsen at godtgøre, at affaldet håndteres i overensstemmelse med de af
kommunalbestyrelsen etablerede ordninger/anvisninger, er flyttet til – og optaget som stk. 1
til - § 45 (nu: § 49), og der er tilføjet et ’eller er eksporteret, jf. § 47, stk. 2’ [reglen om, at
virksomheder kan eksportere deres forbrændingsegnede affald til nyttiggørelsesanlæg i
udlandet efter reglerne i forordning om overførsel afaffald]. Tidligere stk. 1 er blevet stk. 2, og
det er nu ikke længere væsentlige ændringer i deponerings- eller forbrændingsegnet affald,
kommunalbestyrelsen skal underrettes om, men alt affald, omfattet af kommunale ordninger.
[Principielt er det stort set det samme, men bekendtgørelsen er nu fremtidssikret i f.t. evt.
frisættelse af forbrændingsegnet affald fra erhverv].
I § 44 (nu: § 48) er ’genanvendeligt affald’ ændret til ’affald egnet til materialenyttiggørelse’.
Kapitel 7: Forbrænding af affald er lagt ind som et delafsnit af det nye kapitel 7 med
overskriften Forbrændingsegnet affald, omfattet af kommunale affaldsordninger
I § 46 (nu: § 50) er det i stk. 2 præciseret, at det ikke er forbrændingsegnet affald i
almindelighed, kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre forbrændt på dertil godkendte
anlæg, men alene forbrændingsegnet affald omfattet af kommunale ordninger og
konkrete anvisninger [hvorved bekendtgørelsen er fremtidssikret i f.t. en eventuel
fritstillelse af forbrændingsegnet erhvervsaffald].
Bestemmelserne i den gamle bekendtgørelses § 46, stk. 3 (om afbrænding af træstød og
hugstaffald) samt § 47, stk. 1 om afbrænding af haveaffald fra gartnerier og
naturplejeaktiviteter m.v.) er overført til en ny § 46 med præcisering af, at affaldet kun må
afbrændes på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt, og det anføres i stk. 2, at
kommunalbestyrelsen fastlægger de nærmere regler i erhvervsaffaldsregulativet (herunder
afstandskrav og maksimale mængder m.v.).
Som ny § 51 er indsat bestemmelserne fra den tidligere bekendtgørelses § 3, stk. 1 nr. 27 litra
c om at PVC, fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger m.v. ikke var defineret
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som forbrændingsegnet, idet kommunalbestyrelsen nu pålægges en pligt til at sikre, at affaldet
ikke forbrændes.
I § 48 (nu: § 52) stk. 2 er det tilføjet, at det ikke kun er anvisningen, Miljøstyrelsen kan
dispensere fra, men også ordningen efter § 50, stk. 2 i den nye bekendtgørelse (tidligere § 46,
stk. 2).
Kapitel 8: Deponering af affald (Nu: Kapitel 9: Deponering af affald)
I §§ 49 og 50 (nu: §§ 62 og 63) er ’borgere og virksomheder’ blevet til ’affaldsproducenter og
affaldsindehavere’, og i § 50 (nu: § 63) er i stk. 1, nr. 1 ’flydende affald’ blevet til ’affald i
flydende form, dog ikke slam’ [eftersom definitionen på flydende affald, som sagde det
samme, er ophævet].
Kapitel 9: Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg (Nu: Kapitel
15, Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg)
I § 51 (nu: § 88) stk. 1 er ’dedikerede forbrændingsanlæg, øvrige anlæg, der forbrænder
affald og deponeringsanlæg’ blevet til ’De i stk. 2 angivne anlæg, der deponerer og forbrænder
affald’ og i stk. 2 er det så nøjere præciseret, hvad det er for anlæg, der forpligtigede til at
benchmarke.
Det er således forbrændingsanlæg (dedikerede anlæg, hvor mindst 80 % af den producerede
energi stammer fra affald og hvor anlægget ikke hovedsageligt forbrænder farligt affald) og
øvrige forbrændingsanlæg (anlæg, der ikke er dedikerede, men som brænder mere end
20.000 t affald om året, herunder anlæg, der brænder farligt affald, men ikke anlæg, de alene
forbrænder slam) samt deponeringsanlæg (dog ikke anlæg for havbundssedimenter).
DI, Dansk Energi, affald danmark og RenoSam er skrevet ud af bekendtgørelsen (oprindelig
stk. 2) og er i den nye bekendtgørelses § 88 stk. 2 erstattet af ’repræsentanter, f.eks. i form
af brancheorganisationer eller lignende, for indberetningspligtige anlæg’, som nu skal
gennemgå ikke blot anlæggenes miljømæssige og økonomiske effektivitet, men også
energimæssige, når – som det hedder – Miljøstyrelsen anmoder herom (og idet styrelsen
fortsat yder bistand til repræsentanterne, hvis de anmoder herom).
Kapitel 10: Særlige regler om farligt affald fra virksomheder (Nu: Kapitel 11, Særlige
regler om farligt affald fra virksomheder)
I § 53 (nu: § 71) stk. 1 og 2 er ’virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer farligt
affald’ blevet til ’affaldstransportører, som transporterer farligt affald’.
I § 55 (nu: § 73) er bestemmelsen i stk. 2 om at kommunalbestyrelsen i regulativet for
erhvervsaffald kan fastsætte bestemmelser om, at fortynding samt sammenblanding af farligt
affald og af farligt affald og ikke-farligt affald kan ske, udgået, idet der nu alene gælder
bestemmelsen om, at en sådan fortynding/sammenblanding er lovlig, hvis der er givet
tilladelse hertil i medfør af loven.
Kapitel 11: Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af
gebyrer (Nu: Kapitel 8, Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og
opkrævning af gebyrer)
I § 63 (nu: § 57) stk. 3 er reglen om, at kommunalbestyrelsen for 2012 kan fastsætte et
abonnements-gebyr på basis af den tidligere gældende fordelingsnøgle nu erstattet af en regel
om, at abonnements-gebyr (efter stk. 2) skal fastsættes på basis af opgørelserne af de reelle
affaldsmængder fra virksomhederne, som de bliver afdækket via brugerundersøgelserne.
Den specifikke formulering i det tidligere stk. 6 om, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og
opkræve et gebyr for adgang til genbrugspladserne for udenlandske virksomheder uden fast
adresse i Danmark er ophævet, idet sådanne udenlandske virksomheder jo nu er omfattet af
den generelle regel i den nye bekendtgørelses § 57, stk. 1, hvorefter kommunalbestyrelsen
skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at
aflevere affald på genbrugspladser’.

6

I § 65 (nu: § 60) er der indsat referencer til stk. 6 ved alle undtagelserne for, hvornår der må
opkræves gebyr, idet det herved understreges, at virksomheder, der (alligevel) benytter sig af
kommunale ordninger, skal betale såvel gebyr for den eller de pågældende ordning(er) samt
det generelle administrationsgebyr (jf. den nye bekendtgørelses § 56, stk. 1).
Kapitel 12: Den nationale regulativdatabase (Nu: Kapitel 16, Den nationale
regulativdatabase)
Gebyret i § 69 (nu: § 91) stk. 1 er hævet fra 145 til 147 kr. pr. 1.000 indbyggere/år, og det
præciseres i stk. 2, at gebyret gælder for 2013 og reguleres én gang årligt (pr.1. januar).
Kapitel 13: Indberetning af data om affald (Affaldsdatasystemet) er overført til den nye
bekendtgørelse om affaldsdatasystemet (se indledningen)
Kapitel 14: Erhvervsaffald, egnet til materialenyttiggørelse (Nu: Kapitel 10,
Erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse)
§ 77 (nu: § 64) er skærpet, således at virksomheder nu ikke længere kun skal kildesortere det
af deres erhvervsaffald, der er egnet til materialenyttiggørelse, men deres affald i det hele
taget.
Ifølge stk. 2 skal affaldsproducerende virksomheder nu altid udsortere farligt affald, PCBholdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald, og stk. 3 har byttet plads med
stk. 4.
Bestemmelsen i stk. 6 om at affaldsproducenten kan lade affaldet centralsortere er sprogligt
omformuleret og nu med henvisning til affaldsregistret f.s.v.a. anlæg, der må sortere, men der
er ingen substantiel ændring.
Der er indsat en helt ny § 66, hvorefter ’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 gældende regler herom og
energiudnyttelse af fødevareaffaldet og efterfølgende anvendelse heraf til jordbrugsformål.’
I § 78 (nu: § 67) er det tilføjet, at virksomheder også kan lade affald forberede til genbrug,
mens det tidligere stk. 2, hvorefter affaldsproducerende virksomheder skulle sikre, at
væsentlige dele af affald af imprægneret træ genanvendes eller nyttiggøres, således at
metalindholdet opkoncentreres separat, og træet genanvendes, eller energiressourcen i træet
udnyttes, er ophævet (til gengæld er der jf. den nye bekendtgørelses § 45 indført en pligt for
kommunen til at etablere en ordning for imprægneret træaffald, der ikke kan
materialenyttiggøres – se også omtalen af § 34).
Stk. 3 er blevet til en ny § (§ 68) og væsentligt omredigeret, men adskiller sig substantielt fra
den tidligere § 78, stk. 3 kun ved, at bestemmelsen i det tidligere stk. 8 om at også eksport af
kildesorteret erhvervsaffald, egnet til materialenyttiggørelse, er en mulighed, nu er trukket
frem til den nye § 68, stk. ), og ved, at nu også affaldsproducenten (tidligere kun indsamleren)
efter anmodning fra kommunen eller MST skal fremvise dokumentation for at affald er
håndteret i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 68, stk. 1 og 2 (stk. 4).
Det gælder fortsat, at affald skal afleveres mindst én gang om året, men bestemmelsen er nu
skilt ud i et selvstændigt stykke (stk. 3).
§ 78, stk. 5 er trukket ud i en ny § (§ 69) og væsentligt forenklet, idet der tilføjet et nyt stk. 4,
som præciserer, at såfremt der ikke indgås en egentlig aftale eller en sådan aftale erstattes af
en faktura, så anses affaldet for at være overgivet til en affaldstransportør [dvs. uden
tilsvarende overførsel af ansvaret for affaldet].
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Bestemmelserne i §§ 79-84 (vedr. godkendelse og registrering af indsamlervirksomhed) er
overflyttet til bekendtgørelsen om affaldsregistret.
Kapitel 15: Affaldsregistret er overført til ny bekendtgørelse om affaldsregistret.
Kapitel 16: Oplysningspligt (Nu: Kapitel 12, Oplysningspligt i forbindelse med
håndtering af erhvervsaffald til materialenyttiggørelse)
§ 97 (nu: § 76) er redigeret i f.t. nye definitioner og institutioner, herunder er Erhvervs- og
Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranken) indsat, og der refereres til den
nye bekendtgørelse om affaldsdatasystemet, men ingen substantielle ændringer.
Kapitel 17: Kommunale behandlingsanlæg (Nu: Kapitel 14, Kommunale
behandlingsanlæg)
§ 99 (nu: § 84) er præciseret, således at det nu fremgår, at kommunale behandlingsanlæg
ikke må (tidligere kan) varetage indsamling eller behandling af kildesorteret erhvervsaffald til
nyttiggørelse (dog stadig med forbehold overfor anlæg, der behandlede sådant affald
26.02.09). Derudover ingen ændringer.
Kapitel 18: Tilsyn (Nu: Kapitel 17, Tilsyn)
Det tidligere stk. 3 og 4 er ophævet (hhv. vedr. MST’s tilsyn med kommunale anlæg og disses
betaling herfor) [idet logikken her må være, at MST ikke pålægger sig selv tilsynsopgaver i en
bekendtgørelse, men har dem i medfør af MBL].
Kapitel 19: Administrative bestemmelser (Nu: Kapitel 18, Administrative
bestemmelser)
Ingen ændringer.
Kapitel 20: Straf (Nu: Kapitel 19, Straf)
Stk. 1, nr. 6 er lagt ind under nr. 3, og der er sket en lang række redaktionelle ændringer som
følge dels af omkalfatringen af bekendtgørelsen, dels af overflytningen til to nye
bekendtgørelser af reglerne vedr. affaldsregistret og affaldsdatasystemet.
Som en nyskabelse er indført en strafbestemmelse for virksomheders manglende
efterkommelse af anmodning om oplysninger efter den nye bestemmelse i den nye
bekendtgørelses § 68, stk. 4 (ny nr. 18).
Kapitel 21: Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser (Nu: Kapitel 20,
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser)
De mange overgangsregler for gebyrer er bortfaldet, til gengæld er der indsat nogle lidt
indviklede overgangsregler for anmeldelser af bygge- og anlægsaffald/PCB, som imidlertid
udløber definitivt allerede 01.02.13 [overgangsreglerne nødvendiggjort af, at tidsfristerne for
anmeldelse i praksis ikke kan opfyldes for byggearbejder, der igangsættes i januar 2013].
Nyt Kapitel 13: Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation
af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald
Der er som opfølgning på regeringens PCB-handlingsplan indsat et helt nyt kapitel, som
pålægger bygherrer at screene bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden 19501977 forud for nedrivning/renovering. Hvis screeningen ikke kan frikende bygningen eller
anlægget for at indeholde byggematerialer med indhold af PCB, skal der foretages en egentlig
kortlægning.
Inden bygge/nedrivnings/renoveringsarbejdet påbegyndes, skal der indgives en skriftlig
anmeldelse af arbejdet, som enten refererer til gennemført, anmærkningsfri screening eller til
kortlægning, idet der skal redegøres for, hvad der skal ske med de enkelte affaldsfraktioner.
Under alle omstændigheder skal affald fra alle byggearbejder, der omfatter mere end 10 m2
eller medføre mere end 10 t affald nu anmeldes.
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Til gengæld skal anvendelse af bygge- og anlægsaffald til konstruktive formål nu ikke længere
anmeldes efter bekendtgørelsen om bygge- og anlægsaffald [se evt. ændringsbekendtgørelse
nr. 1316 af 17.12.12 her].

Bilag:
Bilag I:

Nøgle til nye bekendtgørelses kapitler via den gamles

Bilag II:

Nøgle til gamle bekendtgørelses kapitler via den nyes

Bilag III:

Nøgle til nye bekendtgørelses paragraffer via den gamles
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Bilag I
Nøgle til nye bekendtgørelses kapitler via den gamles (se omvendt i Bilag II)
Bekg. 1415 af 12.12.11
Kapitel 1: Anvendelsesområde

Bekg. 1309 af 18.12.12
Kapitel 1: Anvendelsesområde

Kapitel 2: Definitioner

Kapitel 2: Definitioner

Kapitel 3: Klassificering

Kapitel 3: Klassificering (idet § 12 er blevet til
nyt kapitel 4)

(tidligere del af kapitel 3)

Kapitel 4: Kommunal affaldshåndtering affaldshierarki

Kapitel 4: Planlægning

Kapitel 5: Kommunal affaldsplanlægning

Kapitel 5: Regulativpligt

Kapitel 6: Kommunale affaldsregulativer

Kapitel 6: Ordninger

Kapitel 7: Kommunale affaldsordninger

Kapitel 7: Forbrænding af affald

(nu del af kapitel 7)

Kapitel 8: Deponering af affald

Kapitel 9: Deponering af affald

Kapitel 9: Benchmarking af
affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

Kapitel 15: Benchmarking af
affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

Kapitel 10: Særlige regler om farligt affald fra
virksomheder

Kapitel 11: Særlige regler om farligt affald fra
virksomheder

Kapitel 11: Principper for
kommunalbestyrelsens fastsættelse og
opkrævning af gebyrer

Kapitel 8: Principper for kommunalbestyrelsens
fastsættelse og opkrævning af gebyrer

Kapitel 12: Den nationale regulativdatabase

Kapitel 16: Den nationale regulativdatabase

Kapitel 13: Indberetning af data om affald

(Overført til ny bekendtgørelse)

Kapitel 14: Erhvervsaffald egnet til
materialenyttiggørelse

Kapitel 10: Erhvervsaffald og kildesorteret
erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse

Kapitel 15: Affaldsregistret

(Overført til ny bekendtgørelse)

Kapitel 16: Oplysningspligt

Kapitel 12: Oplysningspligt i forbindelse med
håndteringen af erhvervsaffald

(Ny)

Kapitel 13: Særlige regler om private og
professionelle bygherrers identifikation af PCB i
bygninger og anlæg og anmeldelse af affald
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Kapitel 17: Kommunale behandlingsanlæg

Kapitel 14: Kommunale behandlingsanlæg

Kapitel 18: Tilsyn

Kapitel 17: Tilsyn

Kapitel 19: Administrative bestemmelser

Kapitel 18: Administrative bestemmelser

Kapitel 20: Straf

Kapitel 19: Straf

Kapitel 21: Ikrafttrædelse og
overgangsbestemmelser

Kapitel 20: Ikrafttrædelse og
overgangsbestemmelser
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Bilag II
Nøgle til gamle bekendtgørelses kapitler via ny (se omvendt i Bilag I)
Bekg. 1309 af 18.12.12
Kapitel 1: Anvendelsesområde

Bekg. 1415 af 12.12.11
Kapitel 1: Anvendelsesområde

Kapitel 2: Definitioner

Kapitel 2: Definitioner

Kapitel 3: Klassificering

Kapitel 3: Klassificering

Kapitel 4: Kommunal affaldshåndtering affaldshierarki

(tidligere del af kapitel 3)

Kapitel 5: Kommunal affaldsplanlægning

Kapitel 4: Planlægning

Kapitel 6: Kommunale affaldsregulativer

Kapitel 5: Regulativpligt

Kapitel 7: Kommunale affaldsordninger

Kapitel 6: Ordninger

(nu del af kapitel 7)

Kapitel 7: Forbrænding af affald

Kapitel 8: Principper for kommunalbestyrelsens
fastsættelse og opkrævning af gebyrer

Kapitel 11: Principper for
kommunalbestyrelsens fastsættelse og
opkrævning af gebyrer

Kapitel 9: Deponering af affald

Kapitel 8: Deponering af affald

Kapitel 10: Erhvervsaffald og kildesorteret
erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse

Kapitel 14: Erhvervsaffald egnet til
materialenyttiggørelse

Kapitel 11: Særlige regler om farligt affald fra
virksomheder

Kapitel 10: Særlige regler om farligt affald fra
virksomheder

Kapitel 12: Oplysningspligt i forbindelse med
håndteringen af erhvervsaffald

Kapitel 16: Oplysningspligt

Kapitel 13: Særlige regler om private og
(Ny)
professionelle bygherrers identifikation af PCB i
bygninger og anlæg og anmeldelse af affald
Kapitel 14: Kommunale behandlingsanlæg

Kapitel 17: Kommunale behandlingsanlæg

Kapitel 15: Benchmarking af
affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

Kapitel 9: Benchmarking af
affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

Kapitel 16: Den nationale regulativdatabase

Kapitel 12: Den nationale regulativdatabase

Kapitel 17: Tilsyn

Kapitel 18: Tilsyn
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Kapitel 18: Administrative bestemmelser

Kapitel 19: Administrative bestemmelser

Kapitel 19: Straf

Kapitel 20: Straf

Kapitel 20: Ikrafttrædelse og
overgangsbestemmelser

Kapitel 21: Ikrafttrædelse og
overgangsbestemmelser

(Overført til ny bekendtgørelse)

Kapitel 13: Indberetning af data om affald

(Overført til ny bekendtgørelse)

Kapitel 15: Affaldsregistret
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Bilag III
Nøgle til nye bekendtgørelses paragraffer via den gamles
§ i bek nr.
1415 af
12.12.11
1.
2.
3.
3., stk. 1 nr.
27 c
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

§ i bekg. Nr. 1309 af 18.12.12 (eller henvisning til anden bekendtgørelse)

1. m. visse ændringer
2. u. ændringer
3. m. en række ændringer, herunder overførsler til nye bekendtgørelse om
affaldsdatasystemet og om affaldsregistret
51. m. mindre ændring (nu kommunalt ansvar, at PVC-affald m.v. ikke
forbrændes)
4. m. visse ændringer5. u. ændringer
6. u. ændringer
7. u. ændringer
8. u. ændringer
9. u. ændringer
10. u. ændringer
11. u. ændringer
12. u. ændringer (men udskilt i nyt, særskilt kapitel)
13. u. substantielle ændringer
14. u. substantielle ændringer
15. m. mindre ændring i stk. 1
16. u. ændringer
17 u. ændringer
18. u. substantielle ændringer
19. m. væsentlig tilføjelse (4-ugersfrist for offentliggørelse af nye regulativer)
20. u. substantielle ændringer
21. m. mindre ændring (’sortering’ i st.f. ’kildesortering’)
22. m. mindre ændringer
23. u. substantielle ændringer
24. m. mindre ændringer
25. u. ændringer
26. u. substantielle ændringer
27. u. ændringer
28. u. ændringer
29. m. ændringer (også glas til genbrug)
30. u. ændringer
31. u. ændirnger
32. u. øndringer
33. u. ændringer
34. m. væsentlig ændring (imprægneret træ skal nu som udgangspunkt deponeres)
35. m. mindre ændring(nu også forberedelse til genbrug)
36. u. ændringer
37. u. substantielle ændringer
39. u. ændringer
40. m. væsentlig ændring (nu adgang for erhverv fra også andre kommuner og
udlandet til GBP)
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47. stk. 1
47, stk. 2-4
48.
49.
50.
51.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77, stk. 1
77, stk. 2-6
78, stk. 1

41. u. ændringer
43. u. ændringer
44. u. ændringer
47. m. ændringer (alt erhvervsaffald omfattet af regulativ skal følge regulativ, stk.
3 flyttet til ny § 49, stk. 1)
48. m. ændring (’egnet til materialenyttiggørelse’ i st. f. ’genanvendelse’)
49. stk. 2 m. ændring (kun oplysningspligt f.s.v.a. affald omfattet af kommunale
ordninger)
50. m. ændringer (omfatter kun forbrændingsegnet affald omfattet af kommunale
ordninger og reglerne i stk. 3 om træstød m.v. flyttet til § 46, stk. 3)
46. m. mindre ændring (nu må kun haveaffald fra den pågældende lokalitet
afbrændes)
38. u. ændringer
52. m. mindre ændring (MST kan nu også dispensere fra ordning)
62. m. mindre ændring (’Borgere og virksomheder’ er blevet til
’Affaldsproducenter og affaldsindehavere)
63. m. mindre ændring (’Borgere og virksomheder’ er blevet til
’Affaldsproducenter og affaldsindehavere og flydende affald defineret)
70. u. ændringer
71. m. mindre ændring (’Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer’ er
blevet til ’Affaldstransportører’)
72. u. ændringer.
73. m. mindre ændring(ej længere krav om regulativfastsættelse af regel om
sammenblanding af farligt affald som forudsætning for sammenblanding)
74. u. ændringer
75. u. ændringer
53. u. substantielle ændringer
54. u. substantielle ændringer
55. u. ændringer
56. u. substantielle ændringer
57. u. substantielle ændringer
58. m. ændringer (i stk. 3 skal kommunalbestyrelsen nu bruge brugerundersøgelser
ved fastlæggelse af gebyr for abonnementsordning og stk. 5 ophævet).
59. u. substantielle ændringer
60. u. substantielle ændringer
61. u. ændringer
89. u. ændringer
90. u. ændringer
91. m. mindre ændring (gebyret steget fra 145 til 147 DKK/1.000 indb.)
Oveført til BEK. Nr. 1306 af 17.12.12 om Affaldsdatasystemet
Oveført til BEK. Nr. 1306 af 17.12.12 om Affaldsdatasystemet
Oveført til BEK. Nr. 1306 af 17.12.12 om Affaldsdatasystemet
Oveført til BEK. Nr. 1306 af 17.12.12 om Affaldsdatasystemet
Oveført til BEK. Nr. 1306 af 17.12.12 om Affaldsdatasystemet
Oveført til BEK. Nr. 1306 af 17.12.12 om Affaldsdatasystemet
Oveført til BEK. Nr. 1306 af 17.12.12 om Affaldsdatasystemet
64. m. ændring (nu skal alt erhvervsaffald kildesorteres)
65. u. substantielle ændringer (men kraftigt omredigeret)
67. u. ændringer
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78, stk. 2
78, stk. 3.
78, stk. 4-7
78, stk. 8
78, stk. 9
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Udgået
68. stk. 1 og 3. m. visse ændringer
69. m. visse ændringer
68, stk. 2 m. visse ændringer
68, stk. 1 nr. 5 u. substantielle ændringer
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
Overført til BEK. Nr. 1305 af 17.12.12. om Affaldsregistret og om godkendelse
som indsamlingsvirksomhed
76. u. substantielle ændringer
77. u. substantielle ændringer
84. m. ændring (kommunale anlæg må hverken varetage indsamling eller
behandling af kildesorteret erhvervsaffald)
85. u. ændringer
86. u. substantielle ændringer
87. u. substantielle ændringer
92. m. ændringer (ej længere tilsynsforpligtelser for MST)
93. u. ændringer
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105.
106.
107.
108.-109.
110.
111.

94. m. en række ændringer som følge af omkalfatring, herunder indsættelse (i stk.
1, nr. 18) af strafbestemmelse for ny bestemmelse i § 68, stk. 4 )
95. m. ny ikrafttrædelsestidspunkt og bortfald af oprindeligt stk. 3
96. m. ændring (alle overgangsbestemmelser vedr. affaldsplanen udeladt)
97. m. en række ændringer som følge af åbning af GBP’er for erhverv fra andre
kommuner m.v.
99. u. ændringer
Ophævet, men erstattet af reglerne i §§ 34 og 45 om imprægneret træ fra hhv.
husholdninger og erhverv.
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