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Bilag 2: Kommentarer til ”Udkast til Bekendtgørelse  om anvendelse 
af affald til jordbrugsformål” samt ”Notat om udkas t til ny 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelse og ændring af 
slambekendtgørelsen” 
 
Overordnede kommentarer 
Det primære formål med det fremsendte ændringsforslag til bekendtgørelse om 
anvendelse af affald til jordbrugsformål (herefter benævnt ATJ) er en tilpasning til 
udvidelsen af husdyrgødningsbekendtgørelsens anvendelsesområde. Det fremgår af 
høringsnotatet, at der senere vil blive foretaget en revidering af ATJ, som er uafhængig af 
koordineringen med ændringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Landbrug & 
Fødevarer skal derfor indledningsvis pointere, at vi nedenfor kun har kommenteret på 
konkrete forslag til ændringer i bekendtgørelsesteksten, og at vores kommentarer sker 
med forventning om, at det i en senere høring af ATJ bliver mulighed for mere generelt at 
kommentere på bestemmelserne i ATJ.  
 
Vi skal dog bemærke, at vi er uforstående overfor, at Miljøstyrelsen ikke benytter 
lejligheden til at foreslå større indholdsmæssige ændringer af ATJ. I august 2014 var et 
mere grundlæggende ændringsforslag til ATJ i høring, uden at det dog førte til en 
efterfølgende ændring af bekendtgørelsen. Vi henviser til vores høringssvar af 28. august 
2014. Eksempelvis er det uholdbart, at sammenhængen til biproduktforordningen er 
uklar, og at det er svært at få svar på, hvilke regler der gælder, ligesom relationen til 
Miljøbeskyttelseslovens § 19 er uklar. 
 
Vi mener, at ændringsforslagene fra 2014, sammen med de indkomne kommentarer i 
forbindelse med høringen i 2014, burde være inddraget i den aktuelle høring af ATJ og 
husdyrgødningsbekendtgørelsen, ligesom senere indkomne ønsker til ændringer med 
fordel kunne være indarbejdet. Det er f.eks. stærkt uheldigt, at Miljøstyrelsen har valgt 
ikke at inkorporere grænseværdier for fysiske urenheder i denne udgave, som træder i 
kraft 1. august 2017, og i stedet skyder det til en senere høringsrunde. Med en øget 
nyttiggørelse af kildesorteret organisk dagrenovation til biogas og kompostering er det 
vigtigt, at der hurtigst muligt indføres grænseværdier for fysiske urenheder, så plast, 
korkpropper, aluminium m.v. fra kildesorteret organisk dagrenovation ikke ender på 
landbrugsjord. 
 
For at sikre, at de nødvendige ændringer ikke trækker yderligere ud, skal Landbrug & 
Fødevarer anmode Miljøstyrelsen om at udarbejde en tids- og procesplan for en større 
ændring af bekendtgørelsen med ikrafttrædelse senest 1. januar 2018. 
 
Bekendtgørelsesstruktur 
Med forslaget til ny bekendtgørelse vil der med det samtidige ændringsforslag til 
husdyrgødnings-bekendtgørelse ske en overflytning fra ATJ til 
husdyrgødningsbekendtgørelsen af den del af reguleringen, som omhandler kvælstof og 
fosfor. Det begrundes med et ønske om at forenkle og ensrette reglerne. Det er et ønske, 
som Landbrug & Fødevarer deler. Men forslaget betyder, at anvendelse af affald til 
gødskningsformål fremover reguleres både af miljøbeskyttelsesloven og af husdyrloven, 
hvilket gør det mere kompliceret for brugerne at få overblik over reguleringen. Som nævnt 
i vores høringssvar til husdyrloven ønsker Landbrug & Fødevarer på længere sigt, at 
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gødningsreguleringen - inkl. regulering af husdyrgødningen og affald, der anvendes som 
gødning - samles i gødskningsloven.  
 
Ud over at den foreslåede bekendtgørelsesstruktur ikke indebærer nogen forenkling, sker 
der uhensigtsmæssige skærpelser for anvendelse af affald alene begrundet i strukturen, 
eksempelvis lukkeperioder, opbevaring af ikke-saftgivende affald og bortfald af 
muligheden for at anvende tre års gennemsnit. Dette finder Landbrug & Fødevarer 
uheldigt og unødvendigt, uanset om begrundelsen er lovstrukturen eller Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsens IT-systemer. 
 
Kartoffelvaskevand 
I forbindelse med den forrige høring af forslag til ny ATJ (august 2014) understregede vi 
behovet for en generel undtagelse i ATJ for lukkeperioder for udbringning af 
kartoffelvaskevand. Med den foreslåede overflytning til husdyrgødningsbekendtgørelsen 
af de bestemmelser i ATJ, som angår reguleringen af kvælstof og fosfor, vil en generel 
dispensationsmulighed for kartoffelvaskevand fremover skulle fastsættes i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vi vil derfor i vores høringssvar vedr. 
husdyrgødningsbekendtgørelsen gentage og begrunde ønsket om en generel undtagelse 
fra lukkeperioden for kartoffelvaskevand, så kartoffelvaskevand kan udbringes i hele 
kampagneperioden.  
 
Specifikke kommentarer 
 
Vedr. udkast til bekendtgørelse om genanvendelse af  affald til jordbrugsformål 
 
§ 3, stk. 1, 2 
Det kan skabe forvirring, at der i § 3, stk. 1, nr. 2 står, at animalske biprodukter ikke er 
omfattet af bekendtgørelsen, samtidig med, at de er nævnt i både bilag 1 og 3. Det 
afgørende er, at anvendelse og bortskaffelse af animalske biprodukter sker efter reglerne 
i biproduktforordningen (som det også fremgår af bilag 3) og ikke kræver en § 19 
tilladelse, hvis de f.eks. lovligt kan udbringes direkte på landbrugsjord efter reglerne i 
biproduktforordningen. Sidste komma i § 3, stk. 1, nr. 2, kunne derfor evt. formuleres, jf. 
nedenstående:   
 

”, der er bestemt til anvendelse i biogas- og komposteringsanlæg eller som kan 
anvendes på jordarealer uden forarbejdning.” 

 
§ 13 
Det vil lette administrationen væsentligt med en digital skabelon for deklaration som kan 
indberettes digitalt til kommunen, som foreslået i 2014. 
 
§ 16, stk. 2. 
Der er tale om en skærpelse af reglerne for opbevaring af affald, der ikke affgiver væske.  
 
Den nugældende bestemmelse i bek. 1650/2006 (§19, stk. 2) er: 
 

”Affald, der ikke afgiver væske, kan opbevares i markstakke på brugers 
virksomhed uden forudgående tilladelse efter lovens § 19. Markstakkene skal 
være overdækket, så vand ikke kan trænge ind i stakken, og placeringen skal 
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følge reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage mv” 

 
Denne bestemmelse er i forslaget til ny ATJ ændret til:  
 

”Opbevaring af fast affald, der ikke afgiver væske, og som sker i 
overensstemmelse med reglerne om opbevaring af fast gødning i bekendtgørelse 
og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., kan ske uden 
forudgående tilladelse efter lovens § 19” 
 

I flg. reglerne for opbevaring af fast gødning i forslaget til ny husdyrgødnings-
bekendtgørelse kan kun kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. oplagres i 
markstak. Da kompost samtidig defineres som ”dybstrøelse, der er omsat i stalden m.v. 
eller på en møddingsplads”, vil affald ikke kunne opbevares i markstak. Landbrug & 
Fødevarer kan ikke se, at der skulle være en faglig begrundelse for skærpelsen. Vi vil 
derfor foreslå, at:  
 
1. henvisningen i forslagets § 16, stk. 2 til, at opbevaring af fast affald skal ske i 

overensstemmelse med reglerne om opbevaring af fast gødning i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen, fjernes eller 
 

2. henvisningen i forslagets § 16, stk. 2 ændres til en henvisning til reglerne for 
opbevaring af kompost, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 eller 
 

3. teksten i forslag til husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 6 ændres, så fast affald, 
der ikke afgiver væske, kan opbevares i markstak på samme vilkår som kompost. 

 
Kapitel 9 
Bestemmelserne i dette kapitel skal sammenholdes med bestemmelser i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvilket som nævnt i indledningen er kompliceret for 
brugeren. 
 
Opdelingen forudsætter i det mindste en klar vejledning. 
 
§ 26 
Det er nyt, at bruger skal indsende gødskningsplan inden 31. marts. 
 
Det er ganske unødvendigt, specielt fordi reglerne vedrørende næringsstoffer er flyttet 
over i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
 
Der bør i øvrigt alene være krav om, at der på bedriften findes en plan for hvilke arealer, 
at der skal ske udbring af affald på, og at denne plan skal kunne forevises ved kontrol. 
 
§ 27 
Det noteres, at der fortsat for tørstofmængder kan beregnes et gennemsnit over 10 år. I 
konsekvens heraf skal stk. 2 om overholdelse i enhver planperiode udgå. 
  
Bilag 1 
Omformuleringen af punkt D) fra ”organisk madaffald” til ”organisk dagrenovation og 
dagrenovationslignende affald” kan skabe tvivl om, hvordan fødevarer, som 



Side 4 af 5 
 

  

virksomhederne kasserer, skal håndteres. Der skal være sikkerhed for, at den nye 
formulering af punkt D ikke fører til en skærpelse af de vilkår, som gælder i dag for 
bortskaffelse af fødevarer o. lign. til f.eks. biogas.   
 
Bilag 3 
Punkt C i bilagstabellen om anvendelsesrestriktioner omhandler slam fra forarbejdning af 
animalske råvarer. Her er hygiejniseringskravet på 70o i 60 minutter erstattet af et krav 
om kontrolleret hygiejnisering efter de retningslinjer, som er nærmere beskrevet i bilagets 
punkt 4 og 8. I forhold til den nuværende bekendtgørelse har en række virksomheder i 
flere år årligt ansøgt om og fået dispensation fra hygiejniseringskravet på 70o i 60 
minutter for slam fra forarbejdning af animalske råvarer ved levering til biogasanlæg. 
Dispensationen er givet på betingelse af, at behandlingen af slammet på biogasanlægget 
sker ved en af de behandlingsmetoder, som fremgår af den nuværende bekendtgørelses 
bilag 3, punkt 5, litra c.  
 
Som vi læser det, vil hygiejniseringskravet i udkastet til ny bekendtgørelse svare til de 
vilkår, der i dag gives med dispensationerne til virksomhederne fra reglerne om et 
hygiejniseringskrav på 70o i 60 minutter. Det vil vi gerne have bekræftet af Miljøstyrelsen. 
  
Vedr. notat om udkast til ny husdyrgodkendelsesbeke ndtgørelse og ændring af 
slambekendtgørelsen 
 
Definition af fælles biogasanlæg, jf. § 4, nr. 25, side 8  
Her anføres i nederste afsnit, at med ny husdyrregulering overgår udbringningsarealerne 
fuldt ud til en generel regulering. Der skal derfor ikke tages stilling til arealerne – hverken i 
forbindelse med tilladelser og godkendelser af husdyrbrug eller biogasanlæg. 
 
Det bør tilføjes, at eventuelle vilkår, der måtte være fastsat i forbindelse med en VVM-sag 
eller en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 bortfalder, svarende til 
markrelaterede vilkår i tilladelser eller godkendelser meddelt efter 
husdyrgodkendelsesloven. 
 
Slambekendtgørelsens § 21, stk. 4, side 16 
Her omtales markplan. I bekendtgørelsens § 26 står der markkort 
 
Kapitel 6, s. 37. 
Det fremgår, at nærværende ændringsforslag til ATJ primært er en tilpasning til 
udvidelsen af husdyrgødningsbekendtgørelsens anvendelsesområde, og at der senere vil 
blive foretaget en revidering af ATJ, som er uafhængig af koordineringen med ændringen 
af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor denne 
del af processen, da der tilbage i august 2014 var et ændringsforslag til ATJ i høring, 
uden at det førte til en ændring af ATJ. Vi mener, at ændringsforslagene fra 2014 
sammen med de indkomne forslag i forbindelse med høringen dengang, burde havde 
været inddraget i den aktuelle høring af ATJ og husdyrgødningsbekendtgørelsen.  
 
Undertitel, s. 38 
Bekendtgørelsens undertitel (Slambekendtgørelsen) ophæves, men benævnelsen 
”slambekendtgørelsen” benyttes konsekvent i notatet. Landbrug & Fødevarer er helt 
enige i at droppe den meget kedelige populærbetegnelse ”slambekendtgørelsen”, da 
slam forstået som spildevandsslam fra offentlige rensningsanlæg udgør en meget lille 
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andel af de ressourcer, der recirkuleres i henhold til bekendtgørelsen. Navnet bør 
fremover være ”affald-til-jord-bekendtgørelsen”, som Miljøstyrelsen også selv i flere år har 
kaldt den. 


