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3 MÅL OG INITIATIVER

3.12	Mere genanvendelse af erhvervsaffaldet

Baggrund
Med affaldsreformen i 2010 blev det genanvendelige erhvervsaffald liberaliseret, hvilket bl.a.
betød, at kommunerne ikke længere måtte tilbyde
virksomheder at deltage i ordninger for genanvendeligt affald – f.eks. henteordning for papir/pap.
På samme måde skal kommuner ikke længere
planlægge for det genanvendelige erhvervsaffald,
men dog fortsat for forbrændingsegnet og deponeringsegnet erhvervsaffald. I det omfang, affald
til forbrænding og deponering indeholder genanvendeligt affald, er det således fortsat relevant at
forholde sig hertil.
Samtidig har alle virksomheder lovgivningsmæssigt en forpligtelse til at udsortere genanvendeligt
affald og sørge for genanvendelse af det, og det
er kommunerne, der skal føre tilsyn med at dette
overholdes.

Regeringens Ressourceplan fra 2015 angiver, at
f.eks. affald fra Servicesektoren har et potentiale
for øget genanvendelse. Reno Djurs gennemførte i 2017 en undersøgelse af erhvervsaffald
fra Djursland, som virksomhederne via private
vognmænd sendte til forbrænding. Undersøgelsen
viste et stort indhold af genanvendelige materialer, der understøtter vurderingen i Regeringens
Ressourceplan.
Med den kommende måde at beregne genanvendelsen for kommunalt affald, skal også erhvervsaffald, der i type og sammensætning svarer til
husholdningsaffald, indregnes. Også af denne
grund er det af stor betydning, at erhvervsaffaldet
genanvendes i højere grad.

Hvad er konsekvenserne
3.12 HVAD GØR VI – INITIATIVER
 Sammen med kommuner og forbrændingsanlæg sættes der fokus på, at genanvendeligt
erhvervsaffald ikke ender i forbrændingsanlæg.
I den forbindelse iværksættes:
Rådgivning til virksomheder om god affaldshåndtering og genanvendelse.
Tilsyn med affaldsbortskaffelsen hos
virksomheder i et samarbejde mellem kommunerne og Reno Djurs.
Modtagekontrol i samarbejde med forbrændingsanlæg i muligt omfang.

 Der skabes mere opmærksomhed om potentialet
for øget genanvendelse af erhvervsaffaldet.

Ressourcebehov
 Der skal anvendes øgede ressourcer til denne indsats, der vil afhænge af niveauet for indsatsen.

