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NOTAT

KL høringssvar til Danmark uden Affald 2 - 
Udkast til Strategi for Affaldsforebyggelse

KL har modtaget udkast til Strategi for affaldsforebyggelse. Vi skal på den 
baggrund udtale følgende, i det der samtidig tages forbehold for den videre 
politiske behandling.

Indledende bemærkninger 
KL støtter Strategiens målsætning om at forebygge den samlede 
affaldsproduktion i samfundet, således at der kan spares værdifulde 
ressourcer og afbødes unødig skade af miljøet, samt dertil mindsket 
udledning af drivhusgasser fra produktion af nye råmaterialer. 

KL støtter et generelt et helhedsorienteret fokus, hvor forebyggelse her skal 
forstås som en indsats der har til hensigt at: 1) undgå forbrug af nye 
råmaterialer og systematisk sørge for at genbruge produkter mest muligt før 
de oparbejdes til nye råmaterialer 2) påvirke råmaterialerne og 
standardkomponenternes kvalitative egenskaber, således at de bedre kan 
udnyttes i den videre behandling (oparbejdning) og slutligt afsættes på 
markedet. 

Dette fokus bør tydeliggøres i strategien, i stedet for det mere klassiske 
ressourceeffektivitets fokus. En værdikædebetragtning kræver et holistisk 
perspektiv, der går ud over virksomheders evne til at effektivisere deres 
produktion og den mere lejlighedsvise inddragelse af borgerne. 

Som kompliment til Strategiens 1. del om genanvendelse, ville en 
gennemgående værdikædebetragtning, med fokus på sammenspillet mellem 
den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet, essentielt være 
med til at styrke omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Dette 
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udgangspunkt skal altså ses i sammenhæng med strategiens del 1. som heller 
ikke kan stå alene. 

Det bemærkes, at udkastet til strategien gennemgående er formuleret 
forholdsvis overordnet og løst. Det er vanskeligt, at vurdere hvordan de 
skitserede initiativer spiller sammen med eksisterende lovgivning, planer 
m.v.
Strategien bør være mere konkret, men giver dog idéer til mulige initiativer, 
som kommunerne kan blive en del af i fremtiden.

Kommunernes rolle i strategien ses som meget begrænset. Kommunerne er 
ikke tiltænkt nogen særlig rolle i forhold til strategiens fokusområder og 
hvordan det det givetvis ville spille sammen med kommunernes traditionelle 
forpligtigelser. Det kan for eksempel være, om der er tiltænkt kommunen 
nogen rolle ud over de opgaver, der vedrører kommunen som virksomhed, 
for eksempel via indkøb.

Kommunerne spiller allerede flere roller i dag, som nedenfor er 
eksemplificeret: 

Som virksomhed er kommunerne godt bevidste om de muligheder, der 
ligger i indkøbsfunktionen. Partnerskaber for offentlige grønne indkøb, som 
er nævnt i den nationale strategi, er et eksempel på det eksisterende arbejde. 

Dette kan blive en platform for grønne indkøb, så vi får en bredere 
efterspørgsel, og at der udvikles standarder, så både indkøbere og 
tilbudsgivere får nærmere føling med, hvad der efterspørges og hvordan det 
kan imødekommes. Samarbejder mellem kommuner kan også styrke 
indsatsen og ensarte kvaliteten af vurderinger om tilbudte produkters 
affaldsforebyggende egenskaber. Ligeledes findes der også et nyt fokus på at 
arbejde med cirkulærer indkøbsmodeller.

Vedrørende cirkulær økonomi ser vi behov for et bredere samarbejde med 
deltagelse af staten, kommuner og virksomheder. Området kræver et stort 
fokus og langsigtet engagement. Det bemærkes, det er vigtigt, at 
omstillingen sker på en samfundsøkonomisk ansvarlig måde. 

Ud over den indsats som den strategien tillægger kommunerne, er vi i stort 
omfang facilitator for affaldsforebyggelse, men ofte med et andet 
udgangspunkt eller en anden overskrift end forebyggelse af affald.
 
Der arbejdes fx med: Industriel symbiose, stilles areal til rådighed for 
delebiler og containere til tøjindsamling, drives byttecentre, arrangeres lopp 
og byttemarkeder, undervises i at undgå madspild, tilbydes 
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bæredygtighedsundervisning til børn- og unge, indføres digital post og 
digitaliseres bredt, opsættes drikkefontæner, stilles krav til design og levetid 
osv. 

Smart city-konceptet, som mange kommuner arbejder med, indeholder også 
ofte affaldsforebyggende elementer. For eksempel indkøb af "lys" frem for 
el-pærer, hvilket giver producenten incitament til at levetidsforlænge og 
lette vedligehold. 

Samarbejdet involverer ofte private virksomheder, som kan få nytte af 
samarbejdet ved at høre om kommunernes behov, tilbyde løsninger og 
dermed skabe arbejdspladser. Mange steder i landet er det en stigende 
nødvendighed, at man går sammen om fælles innovative løsninger mellem 
kommuner og virksomheder. I områder med fraflytning kan der være behov 
for at finde synergier, skabe arbejdspladser, og i tætte byområder kan der 
blandt andet være fælles interesse for at udnytte pladsen mest optimalt. 

Alle steder giver det mening, at kommuner og private virksomheder 
arbejder tæt sammen og udnytter den samme infrastruktur, hvad enten det 
er optimeret udnyttelse af bygninger, anlæg og arealer (for eksempel p-
pladser), biogas- eller sorteringsanlæg. 

Jf. miljøbeskyttelseslovens begrænsning for at gebyrfinansiere 
affaldsforebyggelse, er kommunerne indsats i dag skattefinansieret. Der er 
her en gråzone. Ønskes en mere sammenhængende og systematisk 
forebyggelsesindsats, hvor kommunerne kan lave klare overgange til deres 
rolle som affaldshåndterende myndighed, bør der ses på hvordan det 
nuværende mandat kan præciseres og eventuelt udvides. Som konkret 
eksempel har kommunerne brug for, at få klare rammer for 
genbrugsbutikkers drift. 

På baggrund af de nævnte eksempler mener vi, at kommunerne har meget at 
byde på, også mere end rollen som egen virksomhed (indkøber). Der kan 
ligge en stor gevinst ved, at synliggøre og mere systematisk 
erfaringsudveksle om hvilke indsatser, der har størst affaldsforebyggende 
potentiale. Det er dog vanskeligt at igangsætte og drive samarbejder mellem 
kommuner og virksomheder. Der bør derfor ses på succesfulde 
samarbejdsmodeller inden for lovgivningen og peges på, hvor lovgivningen 
bør ændres. At Danmark er et af de mest affaldsproducerende lande i 
verden, betyder, at potentialet er stort. 

Vi opfordre derfor Miljøstyrelsen til at gå i dialog med KL, om hvilken rolle 
kommunerne kan udfylde på området udover den snævre indsats som er 
beskrevet i udkastet.
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Generelle bemærkninger
Det anføres i strategien, at den bl.a. tjener til efterlevelse af 
affaldsdirektivets krav om udarbejdelse af nationale programmer. I sin 
nuværende form synes strategien at være mere overordnet i sine 
målsætninger, end hvad der forudsættes i affaldsdirektivets artikel 29. Her 
ønskes en mere systematisk kobling til den baggrundrapport der foreligger, 
med kvalitative og kvantitative forebyggelsesindikatorer (Undgå Affald, 
Stop Spild nr. 02, 2014). 
 
Af samme grund er det vanskeligt fra et kommunalt perspektiv at vurdere, 
hvad strategien konkret kommer til at indebære for kommunerne. Det kan 
overvejes, om strategien skal formulere mere konkrete kvantitative og 
kvalitative mål, og om det skal præciseres, hvem der har ansvaret for 
målsætningens gennemførelse – herunder hvad kommunerne må bidrage 
med og deltage i. En klar målsætningsramme kunne derfor være ledende for 
de metodiske valg og baggrund for brugen af indikatorer i 
forebyggelsesindsatsen.

Det nævnes i flere sammenhænge, at der skal iværksættes forskellige 
oplysningskampagner, uden at disse konkretiseres nærmere. I det omfang, 
hvor der bliver tale om nationale kampagner, vil det være hensigtsmæssigt 
at koordinere med kommunerne. Her foregår der i forvejen løbende 
borgernære informationskampagner om sortering af husholdningsaffald, 
brug af genbrugspladser osv., og i det omfang, hvor det i øvrigt 
indholdsmæssigt giver mening at koordinere formidlingen, vil dette øge 
budskabernes gennemslagskraft. 

Bygge- og anlægsaffald
Det anføres i Strategien, at en stor del af bygge- og anlægsaffaldet 
nedknuses og anvendes som erstatning for bl.a. sten og grus, mens en 
mindre del genanvendes eller genbruges direkte til samme formål. Der 
udtrykkes derfor ønske om øget og forbedret ressourceudnyttelse på dette 
område.

Det anføres videre kort, at bl.a. indhold af PCB i bygge- og anlægsaffaldet 
udgør et problem, som kan begrænse muligheden for genanvendelse. 
Herefter fokuseres der i strategien i høj grad på fremadrettet at sikre 
bæredygtigt byggeri (og bygningsrenovering) bl.a. gennem anvendelse af 
LCA-modeller med miljøperspektiv. Dette er et yderst relevant fokus. 

I mange kommuner samler den umiddelbare opmærksomhed sig dog i 
midlertidig om håndteringen af den eksisterende bygningsmasse. Hertil 
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estimeres at der rundt om i landet er minimum 60.000 bygninger som er 
nedrivningsmodne, og hvor en systematisk indsats kunne være 
samfundsøkonomisk gunstig på flere planer. 

KL har i forbindelse med det kommunalpolitiske topmøde 2015, bl.a. 
fremsat disse to relevante udspil:

 At der etableres en sanerings- og renoveringspulje på 3-4 mia. kr., der løber 
over fx 5-6 år. Puljen skal indholdsmæssigt afspejle behovet for sanering og 
renovering af bygninger i landsbyer og landområder. 

Dette skal være med til at skabe konsistens og sammenhæng i 
kommunernes håndtering af opgaven med de mange huse og 
bygninger der skal rives ned i de kommende år, og hvor en strategisk 
indsats kunne være med til at løfte genbrugs- og 
genanvendelsesindsatsen, op på et bæredygtigt niveau omkring 
ressourcerne der findes her.

 At der gennemføres ændringer i lånebekendtgørelsen, så kommunerne får adgang 
til at optage lån til at gennemføre nybyggerier og renoveringer med genanvendelige 
materialer fra bl.a. nedrivninger. Forslaget skal undtage sådanne byggerier fra 
at belaste den kommunale låneramme.

Dette ville være med til at styrke ikke bare det store potentiale i at 
genbruge, men også stimulere markedet for genbrug og 
genanvendelse af byggematerialer, hvor ny viden, ny miljøteknologi 
og nye arbejdspladser ville ses som potentielle positive afledte 
effekter. Denne indsats har et betydeligt affaldsforebyggende 
element.   

 
Det er i den forbindelse også positivt, når det i strategien anføres, at 
regeringen prioriterer initiativer vedr. skærpede krav til nedrivning af 
bygninger, herunder krav til nedrivningsvirksomhedernes kvalifikationer, 
om end der i virkeligheden findes mange aktører, der beskæftiger sig med 
nedrivning uden den fornødne viden om gældende regler. 

KL vil gerne i dialog om en fortsættelse af den indsats der blev lavet i 
samarbejde med Miljøministeriet/Miljøstyrelsen og Ministeriet for by, bolig 
og landdistrikter i forbindelse med projektet ”Tomme huse med muligheder 
– forfinelse giver fortjeneste. 

Affaldsbekendtgørelsen indeholder allerede i sin nuværende form visse krav 
om screening for indhold af PCB samt udsortering af PCB-holdigt bygge- 
og anlægsaffald. I mangel af konkrete grænseværdier i bekendtgørelsen 



6

henviser Miljøstyrelsen til Københavns Kommunes PCB-vejledning for 
anvisning af grænseværdier.
 
Når der i strategien fokuseres på øget genanvendelse og genbrug af 
byggematerialer, må det være en forudsætning, at det lovgivningsmæssige 
fokus på udsorteringen af materialer, som indeholder PCB og bly (og andre 
farlige stoffer) skærpes. Der bør således lægges klare tærskelværdier til 
grund for udsorteringen af PCB, bly og andre miljøskadelige stoffer. Der 
bør endvidere formuleres klare regler, som anviser, hvordan der skal 
udtages prøver til måling af indholdet. Dette aspekt er i praksis en stor 
udfordring, da det er vanskeligt at sikre, at undtagne prøver af en given 
bygning er repræsentative. Samlet set vil klare og gennemskuelige regler 
vedr. tærskelværdier og prøveudtagning dels forbedre kvaliteten og 
konsistensen i kommunernes anvendelse af reglerne, dels forbedre 
konkurrencesituationen for de nedrivningsvirksomheder, som har fokus på 
miljørigtig affaldshåndtering.
 
De nuværende regler i affaldsbekendtgørelsen medfører alene 
screeningspligt for bygninger, som er opført eller renoveret i perioden 
1950-1977. Den nedre grænse bør fjernes. 

I praksis viser det sig tydeligt, at det ikke er klart for den almindelige 
bygherre, at fx brug af maling eller fugemasse betragtes som renovering i 
denne sammenhæng. Der ses således løbende anmeldelser, hvor bygherre på 
bilag 11-skemaet anfører, at en bygning ikke er renoveret i den omfattede 
periode, hvor en besigtigelse af ejendommen tydeligt viser, at dette er 
tilfældet. Da affaldsproducenten – screening eller ej – under alle 
omstændigheder har pligt til at udsortere PCB-holdigt affald og farligt affald 
i øvrigt, kan det give anledning til mere uklarhed end lettelse for 
affaldsproducenten, at der er fastsat en præcis nedre årstalsgrænse for 
screeningspligten.
 
Det bør overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt med en øget integration 
af byggelovgivningens regler om nedrivningstilladelse og 
affaldslovgivningens anmeldelsespligt. I reglernes nuværende form er der 
alene krav om samtidighed. Hvis kravet om screening integreres som et 
formelt vilkår for opnåelse af en nedrivningstilladelse, kan dette bidrage til 
at sikre, at flere bygninger faktisk screenes forud for nedrivning.
 

Elskrot
Strategien er på dette område begrænset til en række overordnede 
betragtninger om målsætninger og fremtidige initiativer. Her er det 
nødvendigt i højere grad at inddrage kravene i WEEE-direktivet, som 
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fastsætter en række bindende mål samt en reguleringsrammer, som 
Danmark skal indrette sig efter.
 
Der findes et udnyttet potentiale for at indarbejde cirkulærer 
indkøbsmodeller i de offentlige indkøb af elektronik. Man kan fx se på 
rammeaftalerne på IT området, hvor der er et stort potentiale for bedre 
ressourceudnyttelse og affaldsforebyggelse, men hvor det er svært at få en 
progressiv udvikling i gang. 

Kan det offentlige være med til at skubbe nye forretningsmodeller i gang, 
kan der potentielt skabes nogle nye systemiske strukturer, der kan være med 
til at påvirke de internationale elektronikproducenter i deres praksis. Det 
handler derfor om at påvise det effektiviseringsmæssige potentiale og den 
store miljøgevinst der ligger i den cirkulære tankegang. Det offentlige kan 
og bør derfor bruge sin rolle til at drive denne omstilling.

Der mangler også klare reguleringsmæssige rammer for genbrugsindsatsen, 
som i dag foregår på forskellige niveauer i og omkring kommunernes 
generelle håndtering af WEEE. Med baggrund i WEEE-direktivets artikel 4, 
bør enhver tilskyndelse til samarbejde om forberedelse til genbrug, design 
for adskillelse og genindvinding af ressourcerne være i centrum for 
indsatsen. Dette anskues som essentielt for affaldsforebyggelse.  

Her findes i dag flere social-økonomiske virksomhedseksempler, der yder 
en særdeles samfundsøkonomisk positiv indsats ift. forebyggelse, 
forberedelse til genbrug og sikring af optimal genanvendelse af WEEE. KL 
tilskynder til at sådanne aktiviteter kan blive støttet yderligere og 
kommunerne får de nødvendige reguleringsmæssige redskaber til at 
facilitere eller hjælpe med denne indsats. 

Andre modeller hvor kommuner og private samarbejder i partnerskaber kan 
også undersøges.

Tilsyn
Det anføres i strategien, at tilsynsmyndighedernes viden om 
ressourceeffektivitet skal styrkes. Der er i henhold til gældende lovgivning 
betydelig variation i det tilsyn på såvel miljø- som affaldsområdet, som 
forskellige typer af virksomheder er underlagt. I det omfang, hvor den 
tilstræbte øgede viden om ressourceeffektivitet hos tilsynsmyndighederne 
forventes at indebære en udvidelse af myndighedernes tilsynsområde, må 
det endvidere overvejes, hvordan der kan tilføres myndighederne de 
nødvendige ressourcer til at løfte disse opgaver.  KL vil gerne indgå i dialog 
herom, da kommunerne besidder et godt lokalkendskab, der vil kunne 
udnyttes langt bedre end i dag.  
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I forhold til strategiens betragtninger om at fokuseringen på 
ressourceeffektivitet vil bidrage til at efterleve EU’s BAT-krav skal det 
bemærkes, at dette antageligt overvejende vil vedrøre kommunerne (samt 
Miljøstyrelsen) i deres egenskab af godkendelsesmyndighed for 
listevirksomheder, idet BAT-relaterede krav typisk indgår som vilkår i en 
miljøgodkendelse.
 
Vedrørende emballage nævnes det ganske kort i strategien, at en 
tilsynskampagne på udvalgte emballager, skal skærpe virksomhedernes 
fokus på emballagevalget til et produkt. Det fremgår ikke klart, hvad der 
menes med ”tilsynskampagne”, men i det omfang, hvor det indebærer en 
indsats for kommunerne i deres egenskab af tilsynsmyndighed på 
affaldsområdet, må det også her overvejes, hvordan der tilføres ressources 
til at løfte opgaven.

Miljøvurdering af Strategiens effekt
Det er uklart hvorfor Miljøstyrelsen vurderer at strategien ikke skal 
miljøvurderes. Det ses som helt essentielt at de indsatser som iværksættes 
under strategien, også vurderes objektivt via diverse indikatorer og derved 
kan afgøre om strategien har en reel effekt og om samfundet som helhed 
bevæger sig i den rigtige retning. M.a.o. kan det jo ikke hævdes at de anførte 
forebyggelsesindsatser har haft en gunstig effekt, hvis ikke der laves en 
(benchmark) analyse på et senere tidspunkt og samtidig fastlægges en 
nuværende baseline. 

Med venlig hilsen

Mathias Vang Vestergaard
KL – Teknik og Miljø


