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NOTAT 

 

KL's høringssvar vedrørende miljøvurdering forud for 
ændring af affald til Jord-bekendtgørelsen 

Miljøstyrelsen har sendt en forespørgsel ud til alle kommuner i forhold til at 

få input til afgrænsning af miljøvurdering forud for ændring af affald til jord-

bekendtgørelsen. KL takker for muligheden for at komme med input.  

 

Hovedpunkterne 

Miljøstyrelsen forventer snarest at udstede en ny affald til jord-bekendtgø-

relse. I den forbindelse skal der gennemføres en miljøvurdering af bekendt-

gørelsen, og styrelsen har bedt om input fra berørte myndigheder i forhold til 

at afgrænse denne vurdering. KL har valgt at gribe den opgave an ved at vi-

deregive følgende faglige nedslag vedrørende MSTs miljøvurderingen forud 

for ændring af affald til jord-bekendtgørelsen.  

 

PFAS 

Miljøstyrelsens fastlagte grænseværdi i forhold, hvornår der er et væsentligt 

indhold af miljøskadelige stoffer i forhold til PFAS i spildevandsslam, skal 

miljøvurderes. Det bør fremgå, hvordan grænseværdien er fastlagt, herunder 

hvilke affaldsprodukter på bilag 1 i bekendtgørelsen, der forventes at kunne 

indeholde PFAS, og hvad det forventes, at beskyttelsesniveauet vil have af 

konsekvenser for miljøet i forhold til evt. udvaskning mv. 

 

Andre miljøfremmede stoffer 

Der er en vis bekymring for om hormonforstyrrende stoffer og medicinrester i 

spildevandsslam reguleres tilstrækkeligt. Kommunerne ved, at de nævnte 

stoffer findes i spildevandsslam, men kender ikke konsekvenserne. MST op-

fordres derfor til undersøger forholdet.   

 

Midlertidige oplag  

Der bør foretages en vurdering af mulige gener og risikoer for forurening i 

forbindelse med, at der tillades midlertidigt oplag i 14 dage. Herunder bør 

det vurderes, hvilke stoffer der potentielt vil kunne udvaskes og medføre for-

urening i løbet af 14 dage. Det bør også vurderes. om oplaget skal overdæk-

kes, eller om dette vil være uden betydning for risikoen og for påvirkningen 

af omkringboende. 

 

Alternative muligheder for bortskaffelse 

Det bør indgå i miljøvurderingen, hvilke miljømæssige påvirkninger der vil 

være ved alternative muligheder for bortskaffelse af det konkrete affaldspro-

dukt, hvis det ikke kan udbringes på landbrugsjord.  

 

F.eks. jf. den gældende bekendtgørelse § 7 stk. 2: Affald med forhøjet ind-

hold af miljøfremmede stoffer kan uanset stk. 1 afhændes til miljøgodkendte 

komposteringsanlæg med henblik på omsætning af miljøfremmede stoffer. 

Komposteringsanlægget skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden 

kunne dokumentere, at der sker omsætning af de miljøfremmede stoffer. 
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NOTAT 

 

Hvis PFAS bliver omfattet af stk. 2, bør det forudgående vurderes, om der 

sker en omsætning af PFAS i sådanne anlæg. 

 

Miljøvurdering af bekendtgørelsesændringerne i 2018 

Da bekendtgørelsen ikke tidligere er miljøvurderet, bør de ændringer, som 

blev indført i 2018, også miljøvurderes.  

 

Vi så i 2018, at bekendtgørelsen ændredes fra et krav om maks. tildeling af 

P over 3 år på et areal til en tildeling uden en begrænsning, idet det nu ses 

som en del af en samlet bedrift. Vi mener, at der bør ske en vurdering af den 

mulig påvirkning (risiko for udledning) ved en tildeling på et areal på op til 

180 kg P/år, som kommunerne oplever i visse situationer. Det fremgik i øv-

rigt også som en del af KL`s høringssvar i 2018. Vurderingen bør som mini-

mum ske i forhold til kravene i vandplanerne, som jo nu også omhandler 

målopfyldelse for søer. 

 

Biopulp 

Grænseværdi for biopulp. Herunder om grænseværdierne er tilstrækkelig til 

at sikre, at der ikke ender fysiske urenheder - primært plastik – på land-

brugsarealerne.  

 

Jf. Bilag 2 E: Grænseværdier for fysiske urenheder i den forbehandlede bi-

opulp. Miljøstyrelsen skriver følgende i deres svar på de indkomne hørings-

bemærkninger ” Miljøstyrelsen oplyser, at de foreslåede grænseværdier er 

fastsat på baggrund af den foreliggende viden om indholdet af fysiske uren-

heder i den biopulp, der på nuværende tidspunkt leveres af de eksisterende 

forbehandlingsanlæg i Danmark. I takt med at teknologien på området udvik-

les og de eksisterende anlæg optimeres og bliver bedre til at fremstille en re-

nere biopulp, vil Miljøstyrelsen overveje at skærpe grænseværdien”.  

 

Det bør derfor miljøvurderes, om de stillede krav er tilstrækkelige til at sikre 

mod en væsentlig miljøpåvirkning.  

 

Kommunal indberetning til Miljøstyrelsen 

Der er i bekendtgørelsen (§15) krav om indberetning af mængde og sam-

mensætning af udbragt affald. Det bør overvejes, om denne proces ikke kan 

strømlines. Herunder om indberetningspligten kan flyttes over til affaldspro-

ducenten. 

 

 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Maria Ramsgaard Hansen  
Chefkonsulent, Center for Klima og Erhverv  

KL 

 


