
Ressortomlægning på affaldsområdet  

Følgende ansvarsområder varetages fortsat af Miljø- og Fødevareministeriet 

- Cirkulær økonomi i relation til ressourceanvendelse, således at materialer bedst muligt udnyttes, herunder EU-kommissionens kommende 

pakke om ændring af affaldsdirektiver 

- Ressourcestrategierne for affaldshåndtering og affaldsforebyggelse  

- Klassificering af affald og dermed også definitionen af hvad der er affald og ikke 

- Behandling af affald, herunder national regulering af de miljømæssige hensyn vedrørende udsortering og behandling af forskellige 

affaldsfraktioner samt rådgivning af kommuner og virksomheder herom. Dvs. regler og rammer for det organiske affald, de tørre fraktioner 

(plast, metal, papir, pap, træ, glas), bygge- og anlægsaffald 

- De miljømæssige hensyn ifm. kommunal affaldshåndtering, herunder kommunale affaldsplaner 

- Producentansvarsordninger, elektronikaffald, biler, dæk og batterier 

- Emballage, pant og retursystemer 

- Henkastet affald 

- Farligt affald  

- Miljøteknologiske udviklingsprojekter  vedrørende affald 

- Deponeringsanlæg og biocovertilskudsordning 

- Transport af affald samt affald fra skibe og havne og strandrensning 

- Affaldsdata  

Følgende ansvarsområder er overført til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: 

 De strukturelle og økonomiske rammer for affaldssektoren, herunder regulativer, kommunernes anvisningsret og benyttelsespligt til 

kommunale ordninger, kommunale gebyrer, affaldsregister, funktionsopdelte regnskaber, kommunale anlægs deltagelse på markedet 

(herunder kommunale behandlingsanlæg), konkurrenceudsættelse af affald og kommuners indsamling heraf via genbrugspladser og særlige 

ordninger for genanvendelige fraktioner bl.a. fra virksomheder i blandet bolig og erhvervsejendomme, offentligt ejerskab til 

deponeringsanlæg.  

 Forbrændingssektoren, herunder benchmarking, affaldsgrundlag for forbrændingsanlæg. 

 Regler om forsyningskapacitet til destruktion af farligt affald 

 



Ressortansvaret for nedenstående opgaver er overført til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Gældende 
lovhjemmel 

Gældende bek. Kgl. Resolution Indhold 

MBL § 45, stk. 2 
(dele), 3, 4, 5, 6, 
1. pkt. og 7. 

Affaldsbek. §§ 19-24, 39, 40-
42, 47-49, 66, 68, 69 og 89-
91 

”Aftale om organisering af 
affaldssektoren 2007 
(herunder modernisering af 
forbrændingssektoren) + 
aftale om genbrugspladser for 
2011” 

Kommunale regulativer, anvisningsret- og pligt, database over regulativer, 
erhvervs adgang til genbrugspladser, kommuners mulighed for at tilbyde 
ordninger for visse typer genanvendeligt affald, benyttelsespligt til kommunale 
ordninger, regler om aktører og overdragelse af ansvar for affaldet. 

MBL § 44, stk. 
1(dele af) (pligt 
til at benytte 
særlige 
indsamlingsvirks
omheder), stk. 4 
og 5 
MBL § 7 b 

 Bek nr. 1305 af 17. 
december 2012 om 
Affaldsregistret og om 
godkendelse som 
indsamlingsvirksomhed 
Affaldsbek. kap 12 
(implementering af 
servicedirektivet) 

Krav til virksomheder, der 
indsamler affald 

Krav om indsamlerbevis, oplysningspligt ved håndtering, overtagelse af 
ansvaret for affaldet 

MBL § 45 d Bek nr. 1305 af 17. december 
2012 om Affaldsregistret og 
om godkendelse som 
indsamlingsvirksomhed 

Krav til et affaldsregister med 
oplysninger om virksomheder 
og anlæg mv, der behandler 
affald 

Affaldsregistret indeholder oplysninger om genanvendelsesanlæg og anlæg, 
der forbereder affald til genbrug, hvis de håndterer kildesorteret 
erhvervsaffald, forhandlere, mæglere, transportører, indsamlingsvirksomheder 
med og uden forbehandling, samt visse kommunale behandlingsanlæg.  
 

MBL § 46 b Affaldsbek. kap. 14, §§ 84-87 Godkendelse af anlæg til 
behandling af genanvendeligt 
erhvervsaffald 

Godkendelse af de kommunale behandlingsanlægs kapacitet og efterfølgende 
regnskaber og kontrol, finansieret af gebyr 

MBL § 48 Affaldsbek. kap. 8, §§ 53-61 Kommunale affaldsgebyrer Regulerer gebyrprincipper, opkrævningsform (CVR-register), kommunalt 
regnskabssystem 

MBL § 49  Ikke indsat i bek Kommunale fællesskaber Etablering af fællesskaber, ikke udmøntet 

MBL §§ 49 a, 50, 
50 a og 50 b 

Ikke indsat i bek Anlæg for deponering af 
affald og anlæg for 
forbrænding af affald med 
henblik på varmeforsyning 

Aftale om kapacitetsforpligtelse for farligt affald, offentligt ejerskab til 
deponering, gebyrprincip om fuld dækning, godkendelse af affaldsgrundlag for 
affaldsforbrændingsanlæg (sidste er allerede overført til ENS) 

MBL §§ 50 c og 
50 d 

Affaldsbek. kapitel 15  Regnskaber for og 
benchmarking af 
forbrændings- og 
deponeringsanlæg 

Funktionsopdelte regnskaber og årlig benchmarking 

 


