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INFORMATION OM ANMELDELSE OM FORTSAT EJERSKAB AF 
AUTOMATISEREDE SORTERINGSANLÆG  

1. udgave 1. juli 2022 

 

Folketinget har vedtaget en lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om For-

syningstilsynet. En del af den lov handler om en overgangsordning, hvor kommunerne 

fortsat kan have ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering 

eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbræn-

dings- eller deponeringsegnet affald i en overgangsperiode på 5 år. 

 

Administrationen af og tilsynet med den foreslåede overgangsordning vil blive vareta-

get af Forsyningstilsynet som en del af det skærpede økonomiske tilsyn med affalds-

sektoren.  

 

Hvis en kommune vil benytte sig af overgangsordningen for så vidt angår muligheden 

for fortsat at eje et automatiseret sorteringsanlæg, skal kommunen anmelde deltagel-

sen i aktiviteten til Forsyningstilsynet. 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har fastsat krav til frist og form for fremsen-

delse af relevante oplysninger til brug for anmeldelse om fortsat ejerskab af et fuldau-

tomatisk sorteringsanlæg. Disse fremgår i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -ge-

byrer og –aktører § 45 (i resten af informationsmaterialet vil bekendtgørelsen blive om-

talt som affaldsaktørbekendtgørelsen). 

 

Forsyningstilsynet har udarbejdet dette informationsmateriale for, hvordan kommu-

nerne kan foretage en anmeldelse om fortsat at eje automatiserede sorteringsanlæg til 

indledende sortering eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt 

affald eller forbrændings- eller deponeringsegnet affald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 

49 g, stk. 2. 

 

Informationsmaterialet er en guideline til, hvordan I som kommune anmelder delta-

gelse i overgangsordningen korrekt efter miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbe-

kendtgørelsen. Informationsmaterialet er ikke retligt bindende hverken for kommu-

nerne eller for Forsyningstilsynet. Hvis der er uoverensstemmelser mellem det, der er 

Folketinget har ved 3. behandling den 9. juni 2022 vedtaget Lovforslag L 153. En del af 

den vedtagne lov beskriver en muligheden for, at kommunerne kan anmelde fortsat 

ejerskab af et automatiseret sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering af 

affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller depone-

ringsegnet affald. 

Forsyningstilsynet har i den forbindelse udarbejdet herværende informationsmateriale. 

Materialet vil løbende blive opdateret og ajourført. Hold derfor øje med udgavenummer 

og datering. 

https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
https://post.borger.dk/send/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
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anført i informationsmaterialet hhv. det der er anført i lov og/eller bekendtgørelse, vil 

det være lov og bekendtgørelsen, der er gældende.  

 

Informationsmaterialet omhandler udelukkende de krav, som ministeren stiller med 

hensyn til kommunernes anmeldelse af at ville deltage i overgangsordningen. Kravene 

fremgår, som nævnt, af affaldsaktørbekendtgørelsens § 45. 

OVERGANGSORDNING  

I Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet er der fast-

sat et forbud mod, at kommunerne må eje automatiserede sorteringsanlæg til indle-

dende sortering eller sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald 

eller forbrændings- eller deponeringsegnet affald. Forbuddet er gældende fra 1. juli 

2022, hvor loven træder i kraft.  

 

Der er imidlertid indarbejdet en overgangsordning i loven, som sikrer, at kommunalbe-

styrelsen fortsat kan eje automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller 

til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- 

eller deponeringsegnet affald i en overgangsperiode på fem år.  

PROCEDURE OG INDHOLD FOR ANMELDELSE 

 

Såfremt en kommune vil benytte sig af overgangsordningen, så skal dette anmeldes til 

Forsyningstilsynet. 

 

 Deltagelse i overgangsordningen skal anmeldes til Forsyningstilsynet 

senest den 30. september 2022. I skal være opmærksomme på, at I ikke kan 

deltage i overgangsordningen, hvis I ikke foretager anmeldelse til Forsynings-

tilsynet senest d. 30. september 2022. Forsyningstilsynet anbefaler derfor, at I 

hurtigst muligt fremsender en anmeldelse. 

 

 I anmeldelsen skal kommunen angive, hvilket/hvilke specifikt anlæg aktivite-

terne er knyttet til. Specifikationen kan f.eks. være en adresse eller stedbeteg-

nelse. I skal desuden oplyse om anlægget udfører indledende sortering af af-

fald eller sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald el-

ler forbrændings- eller deponeringsegnet affald.  

 

 Anmeldelsen skal indeholde et relevant CVR-nr. på den enhed, som anmel-

der. 

 

 I anmeldelsen skal kommunen angive, hvorvidt det automatiserede sorterings-

anlæg er forbundet med et helt eller delvist kommunalt ejet anlæg, der enten 

er godkendt og sat i drift senest den 1. juli 2022, eller som kommunalbestyrel-

sen har foretaget væsentlige irreversible investeringer i etableringen af senest 

den 1. juli 2022.  

 

 Hvis der er foretaget en irreversibel investering, skal kommunen vedhæfte op-

lysninger om investeringen (art og omkostninger), herunder oplysninger om 

allerede afholdte omkostninger og indgåede, bindende aftaler for fremtidige 

omkostninger.  
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 Anmeldelsen skal sendes som Digital Post via borger.dk eller virk.dk. Hvis 

dette link ikke virker, så prøv at kopiere dette link ind i din browser (bemærk at 

det ikke virker i Internet Explorer):  

- https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-

c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/ 

 

- Når I har logget ind, vil det være muligt at fremsøge Forsyningstilsynet og 

derefter vælge at stile jeres post til Postkassen ”Forsyningstilsynet” (vores 

nye hovedpostkasse). 

 

FORKLARING PÅ AUTOMATISEREDE SORTERINGSANLÆG  

I dette informationsmateriale og i loven er brugt begrebet automatiserede sorteringsan-

læg. Det skal forstås som anlæg, hvor anlæggets tekniske indretning forestår sorterin-

gen i modsætning til manuel sortering, hvor en fysisk person forestår sortering.  

 

Forbuddet mod at eje automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller til 

sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- 

eller deponeringsegnet affald vil eksempelvis omfatte automatiserede sorteringsanlæg 

til optisk posesortering. Ved optisk posesortering skal forstås sortering af to eller flere 

affaldsfraktioner, der er særskilt indsamlet i farvede poser i samme beholder. Et anlæg 

til optisk posesortering anses for et anlæg, der foretager indledende sortering, da an-

lægget afrunder indsamlingsprocessen. 

 

En manuel sortering vil kunne beskrives som en sortering, der sker ved hjælp af en 

gravko, der føres af en fysisk person. 

FORKLARING PÅ IRREVERSIBEL INVESTERING 

Den irreversible investering vil skulle vedrøre den fysiske etablering af sorteringsan-

lægget. Det vil f.eks. kunne bestå i afholdte omkostninger eller bindende aftaler om af-

holdelse af omkostninger til køb af hele eller dele af et anlæg eller aftaler om at opføre 

et anlæg i form af aftale med en hovedentreprenør eller aftaler med andre parter, der 

skal realisere byggeriet eller de væsentlige dele heraf. Det er således ikke tilstrække-

ligt, at der er foretaget en irreversibel investering i andre anlæg m.v. end sorteringsan-

lægget, selv om disse har sammenhæng med et planlagt sorteringsanlæg. 

 

De indgåede aftaler vil blive anset for bindende, hvis aftaleparterne kun kan frigøre sig 

fra kontrakten ved at hæve den ud fra de almindelige obligationsretlige regler og prin-

cipper eller mod at betale en væsentlig kompensation. Ved vurderingen af, om en 

kompensation må anses for væsentlig, vil det kunne indgå, hvor stort et beløb den for-

ventede kompensation udgør, og hvor stor en del af kontraktsummen og af de sam-

lede projektomkostninger den udgør. 

 

Det vil desuden være en betingelse, at den irreversible investering er væsentlig. Ved 

vurderingen af, om en irreversibel investering må anses for væsentlig, vil det kunne 

indgå, hvor stort et absolut beløb der er tale om, og hvor stor en del af de samlede pro-

jektomkostninger den udgør. Der vil således være tale om en samlet vurdering af ab-

solutte og relative beløbsstørrelser. 
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ANMELDELSESORDNING 

Anmeldelsen er en betingelse for deltagelse i overgangsordningen, men Forsyningstil-

synet godkender ikke anmeldelsen. Derfor er en kvittering på modtagelsen af en an-

meldelse ikke en samtidig godkendelse.  

 

Forsyningstilsynet skal gøre opmærksom på, at det vil være muligt for Forsyningstilsy-

net at se på en fremtidig klage vedrørende anmeldelsen. Forsyningstilsynet kan desu-

den af egen drift tage en sag op vedrørende anmeldelsens forhold, mangelfulde oplys-

ninger eller andet relevant i forhold til anmeldelseskravene.  

 

Forsyningstilsynet fremhæver, at den anmeldte deltagelse er gyldig, så længe Forsy-

ningstilsynet ikke har grebet ind ved afgørelse.  

 


