
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 

(Etablering af private tilbagetagningsordninger) 

 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald foretages følgende ændringer: 

1. Indledningen affattes således:  

”I medfør af § 7 b, § 44, stk. 1 og 6, § 45, stk. 2, 5 og 7, § 45 a, § 46 a, stk. 1-3, § 46 b, stk. 1 og 2, § 47, stk. 2 og 3, § 48, stk. 4, 8 
og 9, § 50 d, stk. 2-4, § 51, stk. 6, § 67, § 73, § 80, stk. 1 og 2, § 88, § 89 b, § 90, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1387 af 14. december 2010, lov nr. 1273 af 21. december 2011, lov 
nr. 446 af 23. maj 2012, lov nr. 1149 af 11. december 2012 og lov nr. 1248 af 18. december 2012, fastsættes:” 

2. I § 39 indsættes som stk. 4:  

”Stk. 4. Benyttelsespligt, sorteringspligt og oplysningspligt, jf. stk. 1-3, gælder ikke i henhold til det affald, som borgere og grundejere 
afleverer til lovligt etablerede private tilbagetagningsordninger i medfør af reglerne i kapitel 9 a.” 

3. I § 47 indsættes som stk. 3:  

”Stk. 3. Virksomheder kan, uanset stk. 1, aflevere affald til lovligt etablerede private tilbagetagningsordninger i medfør af reglerne i 
kapitel 9 a.” 

4. Efter kapitel 9 indsættes som kapitel 9 a følgende: 

”Kapitel 9 a 

Private tilbagetagningsordninger 

§ 63 a. En virksomhed, som producerer eller importerer et produkt på det danske marked, kan efter anmeldelse, jf. dog stk. 4 - 7, og § 
63 b, etablere en tilbagetagningsordning for pågældende produkt, når det er blevet til affald, dog ikke for emballage fra produktet. 
Etablering og anmeldelse af en tilbagetagningsordning kan også foretages af en virksomhed, som markedsfører et produkt på det 
danske marked efter aftale med virksomheden, som producerer eller importerer produktet. Ved etableringen af en 
tilbagetagningsordning forpligter virksomheden sig til at foranstalte indsamling og behandling af affaldet i henhold til det i anmeldelsen 
oplyste. 

Stk. 2. Anmeldelse af etableringen i henhold til stk. 1 til Miljøstyrelsen, skal indeholde oplysninger om den planlagte 
tilbagetagningsordning, som illustrerer overholdelsen af de i § 63 b angivne betingelser og samtidig detaljeret beskriver forventninger til 
kvaliteten og kvantiteten af det af ordningen omfattede affald, den planlagte indsamling og behandling. Beskrivelsen af overholdelsen af 
betingelsen i § 63 b, nr. 3, skal blandt andet indeholde en livscyklusvurdering (LCA) udarbejdet i henhold til ISO 14040 og ISO 14044  
af ordningens miljøbelastning, eller materiale, som på tilsvarende vis kan belyse de miljømæssige konsekvenser af at etablere 
ordningen. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om anmelders identitet og en kontaktperson hos anmelder.  

Stk. 3. ISO 14040 og ISO 14044 indføres ikke i Lovtidende. Oplysninger om standarderne kan fås til gennemsyn i Miljøstyrelsen. 

Stk. 4. Ved modtagelse af en anmeldelse tildeler Miljøstyrelsen inden for 14 arbejdsdage virksomheden en anmeldelsesdag, såfremt 
anmeldelsen indeholder tilstrækkelig dokumentation til, at Miljøstyrelsen kan vurdere, om betingelserne i § 63 b er opfyldt. Hvis 
anmeldelsen ikke indeholder tilstrækkelig dokumentation, anmoder Miljøstyrelsen virksomheden om supplerende oplysninger.  I disse 
tilfælde, tildeles virksomheden ikke en anmeldelsesdag, før der foreligger tilstrækkelig dokumentation.  

Stk. 5. Miljøstyrelsen kan gøre indsigelse mod etableringen af tilbagetagningsordningen i op til 1 måned efter den tildelte 
anmeldelsesdag, såfremt styrelsen vurderer, at den planlagte tilbagetagningsordning ikke kan opfylde betingelserne i § 63 b.  

Stk. 6. Har Miljøstyrelsen ikke gjort indsigelse, jf. stk. 5, har virksomheden efter skriftlig orientering af Miljøstyrelsen og 
kommunalbestyrelsen i de berørte kommuner ret til at etablere tilbagetagningsordningen.  

Stk. 7.  Retten til at etablere og drive en tilbagetagningsordning består så længe tilbagetagningsordningen opfylder betingelserne i § 63 
b.  

§ 63 b. Etablerede tilbagetagningsordninger skal opfylde følgende betingelser: 



1) Affald omfattet af tilbagetagningsordningen må ikke være omfattet af et i medfør af lovens § 9 h fastsat producentansvar eller være 
omfattet af frivillige ordninger for håndtering af affald etableret i medfør af lovens § 10 (miljøaftaler), 

2) 80 % eller mere af det i tilbagetagningsordningen indsamlede affald underkastes den i anmeldelsen skitserede behandling, og  

3) tilbagetagningsordningen har et samlet miljømæssigt resultat, jf. lovens § 1 og § 3, som svarer til, eller er bedre end håndteringen af 
det pågældende affald i henhold til nationale regler. 

§ 63 c. Miljøstyrelsen offentliggør en liste på styrelsens hjemmeside, www.mst.dk, over tilbagetagningsordninger etableret i medfør af 
§ 63 a. Oplysninger om tilbagetagningsordningerne, herunder oplysninger om den ansvarlige virksomhed, det omfattede affald, 
indsamlingen og behandlingen, offentliggøres. 

Stk. 2. Virksomheden skal give Miljøstyrelsen meddelelse herom, når tilbagetagningsordningen ophører. 

§ 63 d. Miljøstyrelsen udarbejder en standardanmeldelsesblanket til brug for anmeldelse, jf. § 63 a. 

§ 63 e. Virksomheder, som har etableret og driver en tilbagetagningsordning, jf. § 63 a, skal årligt senest 1. marts for det forudgående 
kalenderår indberette til Miljøstyrelsen hvilke mængder affald, der er indsamlet i ordningen, og dokumentere hvilken behandlingsform 
affaldet er underkastet og på hvilket behandlingsanlæg behandlingen er foretaget.”  

5. I § 94, stk. 1, indsættes som ny nr. 13 - 15:  

”13) etablerer og driver en tilbagetagningsordning uden at betingelserne i § 63 b er opfyldt, jf. § 63 a, stk. 7, 

14) undlader at oplyse Miljøstyrelsen om ophør af en tilbagetagningsordning, jf. § 63 c, stk. 2, 

15) undlader at indberette og dokumentere oplysninger, jf. § 63 e.”  

Nr. 13 – 42 bliver til nummer 16 – 45. 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. januar 2014. 

Miljøministeriet, den xxxx 2014 

Ida Auken 

/ Claus Torp 
 

 


