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Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 19 (EUU alm. del) stillet 9. oktober 2019 efter ønske fra 

Søren Søndergaard (EL). 

Spørgsmål nr. 19 

”I forlængelse af svar på spørgsmål 16 (EUU alm. del, folketingssamlingen 2018-19, 2. samling) bedes 

ministeren oplyse, om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan kræve, at virksomheder, som 

ønsker at eksportere plastikaffald til andre EU-lande til enten nyttiggørelse eller bortskaffelse, efterføl-

gende skal dokumentere, at varerne er blevet behandlet korrekt i det EU-land, som de er eksporteret 

til, og at det eksporterede affald er færdigbehandlet i EU-landet, med henblik på at undgå, at lande 

som Tyskland videreeksporterer plastikaffald fra Danmark til lande i Asien.” 

Svar 

Reglerne for transport af affald til andre EU-lande er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald. Der er jævnfør denne forordning 

forskellige krav til eksport af plastikaffald alt efter, hvorvidt det er anmeldepligtigt eller ikke-

anmeldepligtigt plastikaffald. 

 

Anmeldepligtigt plastikaffald kan for eksempel være blandt plastikaffald fra husholdninger, ikke-

anmeldepligtigt plastikaffald kan for eksempel være udsorterede, rene plastikfraktioner fra virksom-

heder. Danmark har desuden et nationalt forbud mod eksport af affald til bortskaffelse, jf. § 10, stk. 2 i 

bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.  

 

Ved eksport af anmeldepligtigt plastikaffald til nyttiggørelse skal afsenderen i forbindelse med Miljø-

styrelsens godkendelse af transporten oplyse hvilke anlæg, der skal modtage og behandle plastikaffal-

det. Hvis plastikaffaldet transporteres til et sorteringsanlæg, skal afsenderen også oplyse, hvor affaldet 

efterfølgende skal behandles endeligt. Miljøstyrelsen kan kræve, at afsenderen kan dokumentere, at 

affaldet efterfølgende også er blevet behandlet på disse anlæg. I praksis er det vanskeligt at følge pla-

stikaffaldet efter sorteringen på det første anlæg, fordi det her bliver blandet sammen med plastikaf-

fald fra andre kilder.  

 

Ikke-anmeldepligtigt plastikaffald er ikke underlagt forudgående kontrol fra myndighederne, men kan 

frit eksporteres fra Danmark til andre EU-lande til nyttiggørelse. I overensstemmelse med affalds-

transportforordningens artikel 49 skal afsenderen af plastikaffaldet træffe de nødvendige foranstalt-

ninger for dels at sikre, at affaldet håndteres, uden at menneskers sundhed bringes i fare, og dels at det 

håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde i hele overførselsperioden, under nyttiggørelsen og 

bortskaffelsen. Med henblik på at fastslå om en eksport overholder kravet i artikel 49, kan det kræves, 

at afsenderen forelægger relevant dokumentation fra sorterings- og genanvendelsesanlæg.  
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