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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljø- og Energiministeriets notat vedrørende besvarelse af 
Kommissionens åbningsskrivelse nr. SG(2000)D/287776 i sag nr. 2000/2207 vedrørende den danske regerings 
gennemførelse af artikel 3 i direktiv 75/439/EØF om olieaffald, som ændret ved direktiv 87/101/EØF.

Folketingets Europaudvalg

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Erhvervsaffaldskontoret

Journalnr. bedes anført ved besvarelse.
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Den 18. juni 2001

Notat vedrørende besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. SG(2000)D/287776 i sag nr. 2000/2207 
vedrørende den danske regerings gennemførelse af artikel 3 i direktiv 75/439/EØF om olieaffald, som 
ændret ved direktiv 87/101/EØF

EU-Kommissionen anfører i åbningsskrivelsen, at den danske regering ikke har truffet de foranstaltninger, der var 
nødvendige for at give behandling af olieaffald ved regenerering til baseolie første prioritet fremfor forbrænding, selv 
om denne prioritering er mulig udfra tekniske, økonomiske og organisatoriske hensyn, og at den danske regering 
herved ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1.

Den danske regering er ikke enig heri. For første følger det af affaldsbekendtgørelsens § 4, at alt affald skal behandles i 
overensstemmelse med affaldshierakiet, hvorefter genanvendelse har højeste prioritet og højere prioritet end 
forbrændring med energiudnyttelse. Hertil kommer, at affaldsbekendtgørelsens § 24, stk. 1, forpligter de kommunale 
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myndigheder til de deres affaldsregulativer at indarbejde forskrifter om genanvendelse af den gen anvendelige del af det 
farlige affald, herunder olieaffald. Hertil kommer, at et nyt anlæg til oparbejdning af olieaffald til ny baseolie netop er 
taget i brug i Danmark.

For at sikre at dette også kommer til at afspejle sig i den faktiske behandling af olieffald, vil Miljøstyrelsen tydeliggøre 
forpligtelsen til at prioritere genanvendelse fremfor forbrænding af olieffald overfor landets kommuner samt 
Mineraloliebrancheforeningen, som forestår en privat indsamlingsordning for olieaffald. 


