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KL's høringssvar over udkast til  Affald til  jord 

bekendtgørelsen 

KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om anvendelse af affald til 

jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsen) i høring, og vi skal på den 

baggrund udtale følgende, idet der tages forbehold for den politiske 

behandling af sagen. 

 

Generelle bemærkninger 

KL bemærker, at listen over affald med jordbrugsmæssig værdi, der fremgår 

af bekendtgørelsens bilag 1, fremstår som en endegyldig liste. Således er der 

ikke i bekendtgørelsen opstillet nogen kriterier for, hvordan eventuelle nye 

affaldsprodukter kan optages på listen. Da den generelle tendens virker til at 

gå imod, at der vil komme flere biobaserede produkter på markedet, virker 

det ikke hensigtsmæssigt at lade listen være udtømmende.   

 

Derudover ønsker KL at gøre opmærksom på, at der kommer stadig flere 

nye og innovative metoder til organisk affaldsindsamling. Derfor bør der 

være mulighed for, at man kan vurdere enkelte affaldsstrømme løbende ift. 

miljøpåvirkning.  

 

KL ser gerne, at der i den endelige bekendtgørelse bliver fastslået, hvilke 

forpligtelser der er for afrapportering af data. Et klart og utvetydigt system 

vil kunne imødegå problematikker med fejl- og dobbeltregistreringer.  

 

Miljøstyrelsen 

Strandgade 29  

1401 København K  

 

Kopi sendt til Linda Bagge, bagge@mst.dk  
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Specifikke bemærkninger 

§ 14, stk. 4: Vedr. producentens/formidlerens indsendelse af materiale 

sammen med anmeldelsen af udbringningen er der ændret i teksten omkring 

kravet til kortdokumentation (tidligere § 13, stk. 4). Den foreslåede 

formulering vil dels ikke angive den præcise mark og dels være mere bøvlet 

for landmanden (matrikel nr. bruger de ikke normalt i andre 

sammenhænge). For at kunne kontrollere, at affaldet påtænkes udkørt uden 

fare for miljøet og uden konflikt til f.eks. bekendtgørelsens § 20, har vi brug 

for at der indsendes følgende i stedet for ”mark ID eller matrikel nr.”: 

”markort med angivelse af marknummer og markstørrelse”. 

 

§ 14, stk. 5: Denne undtager anmeldepligten for affald fra 

husdyrgødningsbaserede biogasanlæg? Sådan er det umiddelbart beskrevet i 

bilaget til høringsbrevet. Vil det sige, at biogasanlæg, som laver biogas ud 

fra husdyrgødning, fremover ikke skal anmelde afskaffelse af hverken den 

afgassede gylle eller af fiberfraktionen (BioFiber)? (se også nedenfor vedr. § 

20, stk. 5) 

 

§ 16: I denne § er tilføjet en sætning om, at kravene om 

overdækning/flydelag og førelse af logbog ikke gælder for flydende 

affaldsprodukter. Er afgasset gylle, som landmanden får retur, hermed 

undtaget for krav om flydelag m.v.?  

 

§ 19, stk. 4: Datoen for senest indsendelse af gødningsplan m.v. til 

kommunen står uændret til d. 31. marts. For nogle år siden blev de 

generelle regler ændret, så landmanden først er pligtig til at have sin 

gødningsplan færdig d. 21. april, samtidig med fristen for ansøgning om 

landbrugsstøtte. Er det relevant med en konsekvensrettelse af denne dato? 

 

§ 19, stk. 4: Den dokumentation, som kommunen har brug for i forhold til 

den planlagte udbringning af affaldsprodukter, er ”gødningsplanen” fra 

landmandens mark- og gødningsplanlægning. Et markkort viser alene, 

hvilke arealer, der planlægges udbragt på og ikke noget om arealernes 

størrelse eller den planlagte udbringning/ha. Vi foreslår derfor, at ordlyden 
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”… hvert år fremsende markkort/gødskningsplan for…” rettes til ”… 

hvert år fremsende gødningsplan for…” eller også  ”… hvert år fremsende 

gødskningsplan for…” 

 

§ 20: I den nuværende vejledning til Slambekendtgørelsen er der anført 

grænser for tilførsel af kalium med produktet kartoffelfrugtsaft 

(Protamylasse). Der er ikke i bekendtgørelsen skrevet specifikt om kalium. 

Tildeling af store mængder kalium med kartoffelfrugtsaft gennem en 

årrække har nogle steder givet sig udslag i forøgelse af kaliumindholdet i 

grundvandet. Det er derfor vigtigt af hensyn til beskyttelsen af grundvandet, 

at der også fremover er fokus på maksimal tildeling af kalium med dette 

affaldsprodukt. Det er ønskeligt, at der direkte i den nye bekendtgørelse 

skrives retningslinjer for tilførsel af kalium eller en henvisning til 

vejledningen, så de nuværende retningslinjer for tildeling af kalium med 

kartoffelfrugtsaft bliver mere synlige/tydelige. 

 

§ 20, stk. 3: Datoen for senest indsendelse af gødningsplan m.v. til 

kommunen står uændret til d. 31. marts. For nogle år siden blev de 

generelle regler ændret, så landmanden først er pligtig til at have sin 

gødningsplan færdig d. 21. april, samtidig med fristen for ansøgning om 

landbrugsstøtte. Er det relevant med en konsekvensrettelse af denne dato? 

 

§ 20, stk. 3: I lighed med argumentationen for § 19, stk. 4 vil den 

dokumentation, som kommunen har brug for fra de landmænd, som 

benytter sig af tildeling af P efter reglerne om flere års gennemsnit, være 

årlig indsendelse af kopi af markkort med marknumre påført og 

landmandens gødningsplan. Vi foreslår derfor teksten ”… fremsende 

markkort/gødskningsplan for…” ændret til ”… markkort med påførte 

marknumre og gødningsplan for…” eller også ”... markkort med påførte 

marknumre og gødskningsplan for…” 

 

§ 20, stk. 5: Denne § har sammenhæng med § 3, stk. 2 og 3. Som vi læser 

den, så forsvinder Affald til jord bekendtgørelsens maks.-grænser for 

tilførsel af næringsstoffer pr. ha, hvis affaldet blandes i flydende 



 

  4 

husdyrgødning i et forhold, hvor der maks. er 25 % affald iblandet? Nogle 

affaldstyper indeholder meget høje koncentrationer af enten P eller K, og 

måske giver det risiko for, at der så kan blive tildelt større mængder P eller 

K, som følge af de generelle harmoniregler om 1,4, 1,7 eller 2,3 DE/ha, end 

det ville være tilladt at tildele, såfremt affaldsproduktet blev tildelt alene. 

F.eks. vil man muligvis kunne tildele mere end 30 kg P/ha om året (og mere 

end 90 kg/ha på 3 år) uden at overskride harmonigrænserne. Eller 

væsentligt mere end grænserne for kalium i vejledningen til bekendtgørelsen 

foreskriver til forskellige afgrøder ved tildeling af kartoffelfrugtsaft 

(Protamylasse). 

 

§ 27, nr. 3: Der skal formodentligt stå ”efter § 25” 

 

§ 27, nr. 4: Der skal formodentlig stå ”efter § 26” 

 

Bilag 1, nr. F: hvilke produkter kunne biomasse stammende fra en 

gæringsproduktion evt. være? Bliver f.eks. produktet Fertigro (tidl. Mucosa) 

nu omfattet af bilag 1? 

 

Bilag 2, A: Vil det være ønskeligt at kræve analyse for dioxin for nogle 

affaldsprodukter? F.eks. er KL blevet oplyst at produktet TASP (tørt 

afsvovlningsprodukt) under visse omstændigheder indeholder dioxin. 

Produktet er i dag ikke omfattet af Bilag 1, og der skal således udarbejdes en 

særskilt godkendelse forud for udbringning af dette produkt (§ 6). I den 

forbindelse kan kommunen jo godt stille krav om supplerende analyser, 

men KL er blevet orienteret om, at det møder stor modstand fra 

producenten/formidleren. Det ville være ønskeligt med en lidt mere tydelig 

angivelse af, at f.eks. TASP (og måske også andre produkter med risiko for 

indhold af dioxin) skal analyseres for dette forud for godkendelse til 

udbringning på landbrugsjord. 

 

I den nuværende bekendtgørelse er der i § 24 angivet grænser for maksimale 

mængder (m3), som må udbringes pr. ha. Dette krav er ikke i den nye 

bekendtgørelse. Vi går ud fra, at det har været i bekendtgørelsen for at sikre 
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at arealer ikke ”oversvømmes” med produkter, som har et lavt indhold af 

næringsstoffer, og som derfor udbringes i meget store mængder. Hvad er 

grunden til, at det krav ikke længere er gjort gældende? 

 

Generelt er KL i tvivl om retningslinjerne for affaldsproduktet BioFiber 

fremover. BioFiber er den faste fraktion efter afgasning af gylle, som 

afhændes til landbrugsarealer som gødningsmiddel. Der har i flere år 

hersket tvivl om, hvorvidt udbringning af BioFiber (i hvert tilfælde fra 

Måbjerg biogasanlæg) kræver VVM-screening af udbringningsarealerne eller 

ej, fordi biogasanlægget oprindeligt blev godkendt til afbrænding af 

fiberfraktionen, hvorfor der i anlæggets miljøgodkendelse ikke er taget 

stilling til produktets afhændelse til gødskningsformål. Indtil nu har 

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen haft modstridende opfattelse af, hvad der 

skal til for at kunne udbringe produktet. Det giver anledning til en del 

kommunikation ml. formidler af produktet og de forskellige kommuner, og 

KL ser alle frem til en afklaring. Det er måske § 12 og fortolkningen af 

denne, som siger noget om dette, men vi synes ikke, det er klart. Helt 

overordnet ønskes af afklaring af, hvor langt produktet BioFiber skal 

håndteres efter Affald til jord bekendtgørelsen og hvor langt efter 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Christiansen 

 

 


