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Til de på vedlagte høringsliste anførte  
  
 

Høring af ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til 
jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsen)

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til 
jordbrugsformål i høring. Bekendtgørelsesudkastet vedlægges i en version med 
ændringer markeret og en uden ændringer markeret. 

Bekendtgørelsen skal erstatte den eksisterende bekendtgørelse nr. 843 af 23. juni 
2017 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen). 
Bekendtgørelsen skal efter høringen som udkast notificeres efter EU’s 
informationsprocedure, hvilket indebærer en stand still periode på minimum 3 
måneder. Bekendtgørelsen forventes tidligst at træde i kraft august 2018.

Frist for høringssvar er den 2. marts 2018. Høringssvar sendes til 
Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med kopi til bagge@mst.dk og 
aglun@mst.dk med angivelse af journalnummer MST-74-00032. 

Det bemærkes, at høringssvar fra andre end offentlige myndigheder offentliggøres 
på høringsportalen, og at man ved at afgive høringssvaret samtykker til 
offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hovedformålet med bekendtgørelsesændringen er indsættelse af parameteren 
"fysiske urenheder", der anvendes som en fælles betegnelse for alle uønskede 
materialer i affaldet, som ikke er kemiske. Det er materialer som f.eks. metal, glas, 
gummi, plast mv., som både kan være synlige og ikke-synlige. Der indsættes 
grænseværdier for forekomsten af fysiske urenheder i den forbehandlede biopulp, 
og der skal derfor prøvetages for fysiske urenheder, inden biopulpen går videre til 
biogasanlæggene. Forslaget fremsættes efter et ønske fra interessenterne, særligt 
biogasanlæggene.

Der er derudover tale om en ændring af bekendtgørelsens anvendelsesområde, 
idet listen i bilag 1 over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes 
uden forudgående tilladelse efter reglerne i bekendtgørelsen, foreslås udvidet med 
to nye affaldstyper, nemlig ”inaktiveret biomasse fra gæringsproduktion samt 
overskudsslam fra tilhørende industrirenseanlæg” og ”proteolyseret 
processpildevand baseret på biologisk materiale”.
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Det foreslås endvidere, at PCB7 indsættes i bilag 2 med en grænseværdi på 0,2 mg. 
pr. tørstof og at grænseværdien kun gælder for spildevand. Der skal desuden kun 
prøvetages ved indikation.

Der er derudover forslag om at rette op på en utilsigtet ændring vedrørende 
Landbrugsstyrelsens tilsyn, der skete ved den forrige revision, og der foreslås 
fjernet en indberetning til kommunen, der har vist sig at være unødvendig.

Desuden foreslås bekendtgørelsens undertitel (Slambekendtgørelsen) ophævet, og 
der er forslag om mindre sproglige ændringer og opdateringer for at præcisere og 
tydeliggøre reglerne – særligt i forhold til biproduktforordningen og 
husdyrgødningsbekendtgørelsen - og afspejle den fortolkning, der er anlagt af 
bekendtgørelsen. Der er ikke tilsigtet nogen indholdsmæssige ændringer med 
dette.

Der henvises til det vedlagte uddybende bilag om de foreslåede ændringer.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Linda Bagge, tlf. 22111461, e-
mailadresse bagge@mst.dk, eller Anne Gry Lund, tlf. 22349071, e-mailadresse 
aglun@mst.dk.

Med venlig hilsen

Nis Christensen
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