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Resumé 
I Farligt affald udgør en trussel mod menneskers sundhed og miljøet. Det er derfor 
restriktivt reguleret i EU. Reglerne skal sikre, at farligt affald defineres ensartet og 
håndteres korrekt, og at kontrolordningerne vedrørende farligt affald er strengere end 
ordningerne vedrørende andet affald. 

II Den voksende mængde farligt affald giver adskillige udfordringer, og det er derfor 
aktuelt at analysere EU's foranstaltninger på området. Denne analyse giver et overblik 
over EU's rolle og dets foranstaltninger til at tackle farligt affald samt over de 
udfordringer og muligheder, der knytter sig til forebyggelse og behandling af farligt 
affald. Kommissionen og EU-lovgiverne kan tage den i betragtning i forbindelse med 
deres igangværende ajourføringer af relevant lovgivning. Dette er ikke en 
revisionsberetning, men en analyse, der hovedsagelig er baseret på offentligt 
tilgængelige oplysninger eller materiale, som er indsamlet specifikt til formålet. 

III EU definerer farligt affald som affald, der udviser en eller flere specifikke farlige 
egenskaber. Klassificeringsprocessen er afgørende for at begrænse de potentielle 
skadelige virkninger af farligt affald, men klassificeringen af farligt affald er uensartet 
på tværs af medlemsstaterne. 

IV Farligt affald håndteres bedst ved helt at forebygge, at det produceres. Det har 
siden 1991 været en EU-prioritet at forebygge produktion af farligt affald. EU's indsats 
har fokuseret på at påvirke de erhvervsdrivendes design- og fremstillingsmetoder, at 
gøre forurenere ansvarlige for deres affald og at give forbrugerne bedre oplysninger 
om forekomsten af farlige stoffer. Trods alle disse initiativer er mængden af farligt 
affald produceret i EU vokset støt siden 2004. 

V Når produktion af farligt affald ikke kan undgås, skal affaldet behandles på særlige 
behandlingsanlæg under overholdelse af strenge regler og sikkerhedskrav. Der er 
stadig forskellige vanskeligheder vedrørende sikker behandling af farligt affald, f.eks. 
med at sikre, at det farlige affald ikke blandes med andre typer affald, og med at sikre 
pålidelig registrering og sporing af det farlige affald. EU's data om behandlingen af 
farligt affald dækker kun 79 % af det producerede farlige affald, og der er ingen 
oplysninger om de sidste 21 %. 
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VI Efter behandling er forberedelse af farligt affald med henblik på genbrug første 
prioritet, efterfulgt af genanvendelse, energiudnyttelse og - som en sidste udvej - 
bortskaffelse. De disponible data viser, at over halvdelen af det farlige affald, der 
produceres i EU, bliver bortskaffet, og at kun 34 % bliver genbrugt eller genanvendt. 
Nogle farlige affaldsstrømme er det teknisk vanskeligt at genanvende i stor skala eller 
på en økonomisk rentabel måde. Selv når det er muligt, har 
genanvendelsesvirksomheder svært ved at dekontaminere affaldet og finde 
markedsmuligheder for genanvendelsesprodukterne. 

VII De strengere håndterings- og sikkerhedsregler vedrørende farligt affald påfører 
de erhvervsdrivende ekstra administrative byrder og højere behandlingsomkostninger. 
Dette skaber en risiko for ulovlig handel med farligt affald, hvor erhvervsdrivende 
undlader at anmelde det genererede affald som farligt og dumper det ulovligt i EU 
eller overfører det ulovligt til lande i eller uden for EU. 

VIII Vi fremhæver adskillige udfordringer vedrørende håndteringen af farligt affald i 
EU. EU bør tackle følgende problemer: 

o at mængden af farligt affald vokser, og at produktion af farligt affald kun 
forebygges i beskedent omfang 

o at farligt affald klassificeres på en uensartet måde 

o at der er en rapporteringsforskel på 21 % mellem genereret og behandlet farligt 
affald, og at sporbarheden fra produktion til endelig behandling ikke er sikret 
fuldt ud 

o at over halvdelen af det farlige affald bliver bortskaffet, mens 
genanvendelsesprocenten er uændret 

o at der er en risiko for ulovlig handel med farligt affald. 
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Indledning 

Farligt affald 

01 EU-lovgivningen definerer farligt affald som affald, der udviser en eller flere 
farlige egenskaber ved f.eks. at være eksplosivt, irriterende eller toksisk 
(jf. tekstboks 1). 

Tekstboks 1 

Definition på farligt affald 

Affaldsrammedirektivet (artikel 3, stk. 2) definerer farligt affald som affald, der 
udviser en eller flere af de 15 farlige egenskaber, der er anført i direktivets bilag III: 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på affaldsrammedirektivet. 

HP 1 Eksplosiv

HP 2 Brandnærende

HP 3 Brandfarlig

HP 14 Økotoksisk

HP 4 Irriterende - hudirritation 
og øjenskader 

HP 5 Specifik 
målorgantoksicitet/aspirationstoksicitet

HP 6 Akut toksicitet

HP 7 Kræftfremkaldende

HP 8 Ætsende

HP 9 Smitsom

HP 10 
Reproduktionstoksisk

HP 11 Mutagen

HP 12 Afgivelse af en 
akut toksisk gas

HP 13 Sensibiliserende

HP 15 Resulterer i et andet 
stof: affald, som kan udvise 
ovennævnte farlige 
egenskaber, der ikke direkte 
fremgår af det oprindelige 
affald (hovedsagelig fysiske 
farer)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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02 Farligt affald kan påvirke menneskers sundhed ved indånding, berøring eller 
indtagelse. Det kan forårsage alvorlig sygdom, fødselsdefekter, sterilitet, kræft eller 
sågar død. Farligt affald kan også forurene miljøet ved at forårsage jord-, luft- og 
vandforurening og forringelse af økosystemer. Farligt affald kan forårsage fysiske 
reaktioner såsom eksplosioner, danne giftige dampe eller udgøre en umiddelbar 
brandfare. 

03 Farligt affald kan være fast, flydende, pastaagtigt eller luftformigt. Farligt affald 
produceres i forbindelse med mange forskellige aktiviteter, og det meste produceres  
af erhvervsdrivende (jf. figur 1). 

Figur 1 - Produktionen af farligt affald i EU i 2018 fordelt på aktiviteter 
(i tusind ton) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Eurostat. 

23 350

19 620

19 520

14 260

11 140

9 370

520
3 870

Erhvervsdrivende - 96 % 
Husholdninger - 4 %

101 650
tusind ton

farligt affald 
produceret i alt

Landbrug, skovbrug og 
fiskeri

Husholdninger

El-, gas- og 
fjernvarmeforsyning

Tjenesteydelser

Råstofudvinding Vand- og 
affaldshåndtering

Byggeri og 
nedrivning

Fremstillingsindustri

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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04 Fremstillingsindustri (især metal), spildevands- og affaldsbehandling, byggeri og 
råstofudvinding er de sektorer, der bidrager mest til produktionen af farligt affald - de 
står tilsammen for 75 % af det farlige affald, der produceres i EU. F.eks. producerer 
både mine- og metalindustrien giftige tungmetaller som affald1. Ved 
spildevandsrensning dannes der slam, som kan indeholde tungmetaller og patogener2. 

05 Typiske eksempler på farligt affald fra husholdninger er visse lægemidler, brugte 
batterier, neglelak, havepesticider, rengøringsmidler, maling, opløsningsmidler, 
lysstofrør og elektroniske apparater3. 

06 I 2018 udgjorde mineralsk og solidificeret affald (hovedsagelig jordaffald og affald 
fra byggeri og nedrivning) over halvdelen af det samlede farlige affald, der blev 
produceret i EU, og den næststørste kategori var kemisk og medicinsk affald (26 %), 
som vist i figur 2. 

                                                      
1 FN's Miljøprograms webside om tungmetaller. 

2 Kommissionens webside om spildevandsslam.  

3 Meddelelse fra Kommissionen om særskilt indsamling af farligt husholdningsaffald, 
2020/C 375/01. 

https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Figur 2 - Produktionen af farligt affald i EU i 2018 fordelt på affaldstyper 
(i millioner ton) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Eurostat. 

57,3

7,0

Blandet 
almindeligt affald

Kasseret udstyr, 
herunder 

elektrisk/elektronisk 
udstyr

Batterier og 
akkumulatorer

Andet
(affald indeholdende 

polychlorerede biphenyler
og forurenet glas)

Træ

Kemisk og 
medicinsk affald

26,5

0,06

1,5

1,8

2,8 4,7

Kasserede 
køretøjer

Mineralsk og 
solidificeret affald

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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Farligt affalds livscyklus 

07 Alle trin i et produkts livscyklus kan generere farligt affald, som derefter skal
behandles (jf. figur 3). 

Figur 3 - Farligt affald trin for trin 

Kilde: Revisionsretten, baseret på en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur og 
affaldsrammedirektivet. 

Affaldsproduktion
Udvinding Fremstilling

Forberedelse til genbrug

Genanvendelse: 
Sekundære råstoffer

Nyttiggørelse: 
Forbrænding med 
energiudnyttelse

Bortskaffelse: 
Forbrænding uden 
energiudnyttelse, 
deponering og anden 
bortskaffelse

Behandling

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Erhvervsdrivende kan forebygge produktion af farligt affald ved at begrænse 
produkters indhold af farlige stoffer4 og erstatte farlige stoffer med sikrere 
alternativer5. Initiativer til at forlænge produkters levetid, fremme sikrere brug af 
kemikalier og straffe forurenere kan også bidrage til at begrænse produktionen af 
farligt affald. 

09 Farligt affald kan forberedes til genbrug, genanvendes, udnyttes til 
energiproduktion eller, som en sidste udvej, bortskaffes (f.eks. ved forbrænding uden 
energiudnyttelse eller deponering). Når det gælder brugte opløsningsmidler, kan op til 
70 % genanvendes til brugsklare opløsningsmidler6. Kemiske våben og nogle 
lægemidler, f.eks. medicin til kemoterapi, skal derimod destrueres ved forbrænding 
ved høj temperatur. Rester fra forbrænding af farligt affald deponeres systematisk. 
Den valgte behandling afhænger af det farlige affalds art og adgangen til egnede 
behandlingsanlæg, men også af økonomiske overvejelser. 

10 Farligt affald kan behandles i oprindelseslandet, sendes til en anden medlemsstat 
eller sendes ud af EU. Medlemsstaterne må kun sende farligt affald ud af EU, hvis de 
sender det til OECD-lande med henblik på genanvendelse eller nyttiggørelse7. Med 
henblik på bortskaffelse må farligt affald kun sendes ud af EU, hvis det sendes til lande 
i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA)8. EU importerer også farligt affald 
fra resten af verden. 

Mængden af farligt affald stiger 

11 Det er et af de primære mål med EU's politikker for affald og cirkulær økonomi at 
reducere produktionen affald, herunder farligt affald, og at afkoble affaldsproduktion 
fra økonomisk vækst9. 

                                                      
4 Artikel 9, stk. 1, litra i), i affaldsrammedirektivet. 

5 Det Europæiske Kemikalieagenturs webside om udskiftning med sikrere kemikalier. 

6 Hazardous Waste Europe og EURITS. 

7 Baselkonventionen, ratificeret af EU i 1998. 

8 Artikel 34 i forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. 

9 Det Europæiske Miljøagentur, "Waste generation and decoupling in Europe", 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/DA/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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12 I 2018 blev der i EU produceret ca. 102 millioner ton farligt affald, hvilket var 4 % 
af den samlede affaldsproduktion. Figur 4 viser, at mængden af farligt affald i EU steg 
med 26 % fra 2004 til 2018, fra 80,8 millioner ton til 101,7 millioner ton. Ifølge 
Kommissionen skyldes denne stigning dog hovedsagelig, at rapporteringen om 
produktion af farligt affald er blevet bedre. 

Figur 4 - Produktion af farligt affald i EU siden 2004 

 
Note: Der foreligger kun foreløbige data for affaldsproduktionen i 2020. 

Kilde: Revisionsretten, beregnet på grundlag af data fra Eurostat om produktion af farligt affald, om 
produktion af affald og om bruttonationalproduktet. 

13 De foreløbige statistikker over produktionen af farligt affald i EU i 2020, som 
Eurostat offentliggjorde i september 2022, viser et fald i mængden af farligt affald som 
følge af covid-19-pandemien. Eftersom disse data er ufuldstændige og vil blive 
ajourført, har vi besluttet ikke at bruge dem til analysen i de næste afsnit. 

Farligt affald Affald i alt Realt bruttonationalprodukt

100

90

110
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Indeks: 2004=100
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
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14 Som vist i figur 4 steg EU's bruttonationalprodukt med ca. 20 % fra 2004 til 2018. 
Dette kunne forventes at føre til en stigning i produktionen af affald, herunder farligt 
affald. Den samlede affaldsproduktion steg med 4 %, hvilket indikerer en afkobling fra 
den økonomiske vækst, mens produktionen af farligt affald steg med 26 %. Drevet af 
globale megatendenser såsom fortsat urbanisering, stigende forbrug og accelererende 
teknologiske forandringer forventes de kemiintensive industrisektorer (f.eks. byggeri 
og elektronik) at vokse10, hvilket kan føre til mere farligt affald. 

Roller og ansvarsområder 

15 Med hensyn til affaldshåndtering er det Kommissionen (hovedsagelig 
Generaldirektoratet for Miljø), der sammen med EU's lovgivende myndigheder er 
ansvarlig for at fastlægge EU's prioriteter. Kommissionen foreslår politikker, herunder 
ny lovgivning. Det Europæiske Miljøagentur støtter Kommissionen i 
politikudformningsprocessen. Kommissionen har ingen gennemførelsesrolle, men 
fører tilsyn med, hvordan medlemsstaterne gennemfører EU-kravene vedrørende 
farligt affald. 

16 Eurostat har ansvar for at indsamle statistikker fra medlemsstaterne om affald og 
for at foretage kvalitetskontrol af dataene. Eurostat offentliggør data om produktion 
og behandling af farligt affald hvert andet år og om overførsler af affald til lande i og 
uden for EU hvert år. 

17 Medlemsstaterne er ansvarlige for at håndhæve lovkravene vedrørende 
affaldshåndtering på nationalt plan. De skal gennemføre EU-lovgivningen i nationale 
regler og udarbejde og gennemføre affaldshåndteringsplaner og 
affaldsforebyggelsesprogrammer. Disse planer skal indeholde bestemmelser om farligt 
affald. 

18 Kommissionen kan indlede traktatbrudssager mod medlemsstater i tilfælde af 
manglende eller ukorrekt gennemførelse af EU-lovgivningen om farligt affald eller 
systemisk tilsidesættelse af EU-kravene. 

  

                                                      
10 FN's Miljøprogram, "Global Chemical Outlook II: Summary for policy makers", 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
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Analysens omfang og metode 
19 Stigningen i mængden af farligt affald udgør flere forskellige trusler mod 
menneskers sundhed og miljøet. Det er derfor aktuelt at se på EU's håndtering af dette 
affald. Denne analyse giver et overblik over EU's rolle og dets foranstaltninger til at 
tackle farligt affald samt over de udfordringer og muligheder, der knytter sig til 
forebyggelse og behandling af farligt affald. Vi beskæftigede os med perioden fra 2004, 
hvor data om farligt affald først blev tilgængelige på EU-plan, til september 2022. Vi 
identificerede de vigtigste fremtidige udfordringer for EU vedrørende håndtering af 
farligt affald. 

20 Dette er ikke en revisionsberetning, men en analyse, der hovedsagelig er baseret 
på offentligt tilgængelige oplysninger eller materiale, som er indsamlet specifikt til 
formålet, f.eks. offentlige dokumenter fra Kommissionen (Generaldirektoratet for 
Miljø og Eurostat), Det Europæiske Miljøagentur og Europa-Parlamentets 
Forskningstjeneste. Vi gjorde brug af Revisionsrettens beretninger om forureneren 
betaler-princippet11, om elektrisk og elektronisk affald12 og om plastaffald13. Vi 
interviewede personale i Kommissionen og rådførte os med eksperter på området 
(f.eks. Europol og interessenter fra industrien og civilsamfundet). Vi besøgte også to 
anlæg i Frankrig med speciale i farligt affald for at få en praktisk forståelse af 
forskellige behandlingsmetoder. 

21 Ved at offentliggøre denne analyse i begyndelsen af 2023 giver vi Europa-
Parlamentet og Rådet mulighed for at medtage den i deres aktuelle debat om 
ajourføring af relevant lovgivning såsom forordningen om overførsel af affald og 
direktivet om strafferetlig beskyttelse af miljøet. Kommissionen kan også gøre brug af 
den ved fremtidige revisioner af affaldsrammedirektivet. 

  

                                                      
11 Særberetning 12/2021 "Princippet om, at forureneren betaler: inkonsekvent anvendelse på 

tværs af EU's miljøpolitikker og -foranstaltninger". 

12 Analyse 04/2021 "EU's foranstaltninger og nuværende udfordringer inden for elektronisk 
affald". 

13 Analyse 04/2020 "EU's indsats for at håndtere problemet med plastaffald". 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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EU-initiativer vedrørende håndtering af 
farligt affald  

EU's retlige og politiske rammer vedrørende farligt affald 

22 Affaldsrammedirektivet udgør den overordnede lovgivning om farligt affald i EU. 
Direktivets hovedsigte er at forebygge og mindske de negative følger af 
affaldsproduktion og -håndtering. Det fastsætter derfor, at medlemsstaterne skal 
håndtere farligt affald i overensstemmelse med følgende hovedprincipper: 

o princippet om affaldshierarkiet, hvor affaldsforebyggelse og forberedelse af 
affald til genbrug er de foretrukne løsninger, efterfulgt af genanvendelse, 
energiudnyttelse og bortskaffelse som sidste udvej 

o forsigtighedsprincippet, som indebærer, at indholdet af farlige stoffer i affald skal 
mindskes af sikkerhedshensyn 

o princippet om, at forureneren betaler, og princippet om producentansvar, som 
skal sikre, at de, der producerer affald eller forurener miljøet, bærer de fulde 
omkostninger ved deres handlinger. 

23 Affaldsrammedirektivet fastsætter også strengere regler for håndtering af farligt 
affald end for håndtering af ikkefarligt affald, f.eks. følgende: 

o Medlemsstaterne skal via elektroniske registre sikre sporbarhed af farligt affald 
fra produktion til det endelige bestemmelsessted. 

o Farligt affald må hverken blandes med andre kategorier af farligt affald eller med 
andre former for affald. 

o Der gælder særlige regler for mærkning og emballering i forbindelse med 
indsamling, transport og midlertidig oplagring af farligt affald. 

o Farligt affald må kun behandles på særlige behandlingsanlæg, som har indhentet 
en tilladelse. 

o Farligt affald produceret af husholdninger skal indsamles særskilt fra 2025. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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24 Den EU-retlige ramme vedrørende farligt affald består desuden af direktiver og 
forordninger om specifikke affaldshåndteringsoperationer (f.eks. overførsel og 
deponering af affald) og specifikke affaldsstrømme (f.eks. udrangerede køretøjer og 
udtjente batterier). Den retlige ramme indeholder ingen mål om at reducere 
produktionen af farligt affald eller påvirke behandlingen af det. Bilag I giver et overblik 
over den gældende lovgivning. 

25 Kommissionen kan håndhæve EU-lovgivningen i medlemsstaterne ved at indlede 
traktatbrudssager. I de seneste tre årtier har Kommissionen indledt 216 sådanne sager 
(jf. bilag II). De fleste af dem har vedrørt behovet for at reducere brugen af farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Der gives et eksempel i tekstboks 2. 

Tekstboks 2 

Eksempel på håndhævelse af reglerne om farligt affald ved hjælp af 
retlige foranstaltninger 

I 2003 indledte Kommissionen en traktatbrudssag mod Grækenland for ikke at 
have planlagt og forvaltet håndteringen af farligt affald som krævet i flere EU-
direktiver. Sagen vedrørte manglende udarbejdelse af en plan for håndtering af 
farligt affald, manglende oprettelse af et net af faciliteter til håndtering af farligt 
affald og manglende anvendelse af de nødvendige metoder til at sikre korrekt 
håndtering af farligt affald. 

I 2009 afsagde EU-Domstolen en dom, som pålagde Grækenland straks at træffe 
afhjælpende foranstaltninger. 

I 2016 havde Grækenland endnu ikke truffet nogen foranstaltninger. Domstolen 
pålagde derfor Grækenland at betale 30 000 euro pr. dag, indtil alle de 
nødvendige foranstaltninger var gennemført, og pålagde også medlemsstaten en 
bøde på 10 millioner euro14. 

Grækenland begyndte at træffe foranstaltninger i 2017. Ifølge Kommissionen 
havde Grækenland i juni 2021 endnu ikke fuldt ud afhjulpet de mangler, der blev 
konstateret næsten to årtier tidligere. 

                                                      
14 Domstolens dom i sag C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&jur=C%2CT%2CF&num=286/08&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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26 Farligt affald har ikke en særskilt plads på EU's politiske dagsorden, men er
omfattet af en række forskellige strategier og politikker (jf. figur 5). Disse dokumenter 
omhandler generelt behovet for at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod 
farlige stoffer og dermed behovet for at forhindre produktion af farligt affald eller sikre 
en korrekt behandling af det. 

Figur 5 - EU-strategier og -politikker vedrørende farligt affald 

Kilde: Revisionsretten, baseret på dokumenter fra Europa-Kommissionen. 

EU-finansiering vedrørende farligt affald 

27 Ifølge Kommissionens oversigt blev der i programmeringsperioden 2014-202015

tildelt 4,3 milliarder euro i EU-finansiering til affaldshåndtering generelt, men ingen 
midler specifikt til håndtering af farligt affald. De disponible data viser, at 
finansieringen hovedsagelig blev ydet via Horisont 2020 til forskning og 
kapacitetsopbygning. Vi fandt 163 projekter finansieret under Horisont 2020 i 

15 Data vedrørende samhørighedspolitikken om EU's støtte til affaldshåndtering. 

2014

2015

2018

2019 2021

7. miljøhandlingsprogram 
Håndtering af farligt affald 
med henblik på at minimere 
betydelige negative 
virkninger for menneskers 
sundhed og miljøet ved at 
fremme forebyggelse, 
genanvendelse og genbrug. 
(Senest i 2020)

Handlingsprogrammet for et 
Europa uden 
affaldsproduktion
Begrænsning af anvendelsen 
af farlige materialer og 
styrkelse af sporbarheden af 
farligt affald.
(Senest i 2020) 

1. handlingsplan for den 
cirkulære økonomi
Sikring af mere 
genanvendelse og genbrug 
af produkter. Reducering af 
produkters indhold af 
problematiske kemikalier. 
Forbedring af 
håndhævelsen af 
forordningen om 
overførsel af affald. 
(Senest i 2019)

Plaststrategien
Yderligere Horisont 2020-
finansiering til sporing og 
fjernelse af farlige stoffer fra 
genanvendt plast. 
(Senest i 2020)

Den europæiske grønne 
pagt
Prioritering af, at EU bliver 
giftfrit ved hjælp af bedre 
forebyggelse og afhjælpning 
af forurening. 
(Senest i 2030)

2. handlingsplan for den 
cirkulære økonomi
Fremme af produkter, der 
som standard er sikre, og 
forebyggelse ved at 
nedbringe anvendelsen af 
farlige kemikalier og 
indholdet af farligt affald i 
specifikke affaldsstrømme. 
Forbedring af klassificeringen 
af farligt affald. 
(Senest i 2030)

Kemikaliestrategien for 
bæredygtighed
Fremme af et giftfrit miljø ved 
at minimere produkters 
indhold af problematiske 
stoffer. Fremme af innovation 
vedrørende sikre kemikalier. 
Udvisning af globalt lederskab 
ved ikke at eksportere 
kemikalier, som er forbudt
i EU. 
(Senest i 2030)

8. miljøhandlingsprogram
Fortsættelse af omstillingen 
til en giftfri cirkulær 
økonomi, navnlig ved at 
udskifte problematiske 
stoffer og anvende 
kemikalier, der som 
standard er sikre. 
(Senest i 2030)

Handlingsplanen for 
nulforurening
Reducering af 
affaldsproduktionen, 
opskalering af 
affaldsforebyggelsen, 
minimering af forekomsten af 
problematiske stoffer og farlige 
kemikalier i økonomien og bedre 
overvågning af affaldseksporten. 
(Senest i 2030)

2020 2022

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#%20
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#%20
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
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perioden 2014-2020, som havde relation til farligt affald og tegnede sig for 
1,2 milliarder euro i EU-bidrag (1,6 % af det samlede Horisont 2020-budget). 

28 Den næststørste kilde til finansiering af tiltag vedrørende håndtering af farligt 
affald var Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. I 
programmeringsperioden 2014-2020 tildelte Kommissionen ca. 370 millioner euro16, 
dvs. 8,6 % af disse fondes midler, til infrastrukturprojekter vedrørende behandling af 
erhvervsaffald, industriaffald og farligt affald. 

29 EU finansierer også miljø- og klimatiltag vedrørende farligt affald via LIFE-
programmet. Data for 2014-2020 viser, at 14 projekter vedrørende farligt affald 
modtog i alt 17,9 millioner euro i finansiering (6 % af LIFE-midlerne blev brugt på 
affaldsprojekter). Tekstboks 3 viser eksempler på EU-finansierede projekter 
vedrørende håndtering af farligt affald. 

Tekstboks 3 

Eksempler på EU-finansierede projekter vedrørende håndtering af 
farligt affald 

Genanvendelse og genbrug af farlig flyveaske - et LIFE-finansieret projekt 

LIFE medfinansierede et projekt i Sverige og Danmark vedrørende udvikling af et 
anlæg til genanvendelse og genbrug af flyveaske fra et affaldsforbrændingsanlæg i 
Danmark.  

Flyveaske er partikler fra gasser, som frigives, når affald forbrændes. De 
indeholder ofte klorider og tungmetaller og er klassificeret som farligt affald. Farlig 
flyveaske bortskaffes ved deponering. Sverige transporterer hvert år ca. 
150 000 ton flyveaske til Norge med henblik på deponering i et nedlagt 
kalkstensbrud. 

Behandling af særdeles giftigt affald i olieindustrien og den petrokemiske 
industri - et Horisont 2020-finansieret projekt 

Et projekt i Spanien finansierer udviklingen af et anlæg, hvor en innovativ proces 
skal sikre billig behandling af brugt kaustikum. Brugt kaustikum er særdeles giftigt 
affald fra olieraffinering og petrokemisk raffinering, og det er klassificeret som 
farligt affald. Da det er vanskeligt og dyrt at behandle brugt kaustikum ved hjælp 
af de eksisterende processer, er der på raffinaderier opbygget store lagre af dette 
farlige affald. 

                                                      
16 "Cohesion policy data on commercial, industrial or hazardous waste management". 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/projects/ip.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/projects/ip.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/projects/ip.htm
http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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30 Foruden EU-budgettet yder både genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
Den Europæiske Investeringsbank finansiering til projekter vedrørende håndtering af 
affald, herunder farligt affald. 

31 Med henblik på at skabe gennemsigtighed på de finansielle markeder blev det i 
2020 i klassificeringsforordningen angivet, hvilke økonomiske aktiviteter EU betragter 
som miljømæssigt bæredygtige. På grundlag af denne forordning besluttede EU, at der 
i perioden 2021-2027 ikke skal ydes finansiering til deponering af farligt affald og 
forbrænding af genanvendeligt farligt affald. EU finansierer alle alternativer, som er 
højere i affaldshierarkiet, f.eks. forebyggelse og genanvendelse. 

Klassificering af farligt affald 

32 Erhvervsdrivende (affaldsproducenter, indsamlings- og sorteringscentre, 
transportører, formidlere og affaldsbehandlingsanlæg) skal klassificere deres affald 
som farligt eller ikkefarligt (jf. figur 6). Dette er afgørende for at sikre, at farligt affald 
identificeres korrekt og behandles efter strenge standarder, og at der foreligger 
nøjagtige og sammenlignelige data om farligt affald på EU-plan. Erhvervsdrivende 
klassificerer deres affald efter den europæiske affaldsliste, som er en 
kommissionsbeslutning, der opdeler affald i følgende kategorier: 

o indgange for absolut ikkefarligt affald: affald, der uden videre betragtes som 
ikkefarligt 

o indgange for absolut farligt affald: affald, der uden videre betragtes som farligt 

o spejlindgange: affald, der kan være farligt eller ej og kræver yderligere vurdering. 
Affaldsindehaveren skal fastslå, om affaldet udviser en eller flere af de farlige 
egenskaber, der er defineret i affaldsrammedirektivet, eller om det indeholder 
visse persistente organiske miljøgifte i mængder, der ligger over afgørelsens 
tærskelværdier. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Figur 6 - Klassificering af affald som farligt eller ikkefarligt 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på Kommissionens tekniske vejledning om klassificering af affald. 

33 Ifølge en rapport om håndtering af farligt affald i medlemsstaterne, som i 2017 
blev udarbejdet for Kommissionen, var klassificering af farligt affald en af de største 
udfordringer for medlemsstaterne i forbindelse med affaldshåndtering. Det skyldtes 
hovedsagelig udfordringer for medlemsstater og affaldsindehavere med hensyn til at 
anvende den europæiske affaldsliste17, men også uoverensstemmelser mellem EU's 
kemikalielovgivning og affaldslovgivning, som har betydning for definitionen på farligt 
affald18.  

34 Næsten halvdelen af indgangene på den europæiske affaldsliste er 
spejlindgange19. Affaldsindehavere har ofte svært ved at vurdere, om deres affald er 
farligt eller ej, da dette kræver, at de kender dets kemiske sammensætning. Sådanne 
oplysninger foreligger ikke altid. Det medfører, at affald kategoriseres forskelligt af 

                                                      
17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States' performance, 2017. 

18 Meddelelse om gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi: løsningsmuligheder 
vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen, COM(2018) 32. 

19 Meddelelse fra Kommissionen - Teknisk vejledning om klassificering af affald, 
2018/C 124/01. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52018XC0409%2801%29&qid=1671699864928
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forskellige medlemsstater og affaldsindehavere20. F.eks. klassificerer og behandler 
nogle medlemsstater glas fra katodestrålerør som farligt affald, mens andre behandler 
det som ikkefarligt21. I 2018 tacklede Kommissionen dette problem ved at udsende en 
teknisk vejledning om klassificering af affald. 

35 Lithium-ion-batterier bruges i mange produkter, f.eks. legetøj, bærbare 
computere, mobiltelefoner og elektriske køretøjer. I en nylig undersøgelse blev det 
anslået, at mængden af udtjente lithium-ion-batterier i EU kunne nå op på omkring 
0,2 millioner ton om året fra 203022. I USA er disse batterier klassificeret som farligt 
affald23. På den europæiske affaldsliste er der ingen specifik kode for lithium-ion-
batterier, og den eneste kode, som affaldsindehavere kan anvende, er en generel kode 
for "andre batterier og akkumulatorer", som er absolut ikkefarligt affald. 

36 EU's kemikalielovgivning spiller en vigtig rolle i forbindelse med klassificering af 
affald. De egenskaber, som ifølge affaldsrammedirektivet gør affald farligt, svarer for 
det meste til de fareklasser, som anvendes til at identificere farlige stoffer i EU, og som 
er defineret i forordningen om klassificering, mærkning og emballering (CLP-
forordningen). 

37 Bestemmelser og begrænsninger vedrørende særligt problematiske kemikalier i 
EU er fastsat i forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier (REACH-forordningen). I forordningen defineres disse 
stoffer på grundlag af tre kategorier af farlige egenskaber, jf. tekstboks 4. Da ikke alle 
disse egenskaber er omfattet af CLP-forordningen, tages de ikke i betragtning ved 
klassificering af farligt affald. Noget af det affald, der indeholder giftige stoffer, som 
ophobes og bliver i miljøet og det menneskelige legeme i lang tid, eller som forstyrrer 
de menneskelige hormoner, bliver derfor ikke klassificeret som farligt affald. 
Kommissionen overvejer at stille forslag om, at disse farlige egenskaber tilføjes i CLP-

                                                      
20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States' performance, 2017. 

21 WEEE Forum, "Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 
recovery targets", 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling von Lithium-Ionen-
Batterien: Chancen und Herausforderungen für den Maschinen- und Anlagenbau, 2021. 

23 Den amerikanske miljøstyrelses webside om udtjente lithium-ion-batterier. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52018XC0409%2801%29&qid=1671699864928
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
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forordningen24. Derefter vil Kommissionen skulle ajourføre affaldsrammedirektivet, så 
de tages i betragtning ved klassificering af affald. 

Tekstboks 4 

Særligt problematiske stoffer 

EU's kemikalielovgivning identificerer stoffer, der kan have alvorlige og ofte 
uoprettelige virkninger på mennesker og miljøet som særligt problematiske 
stoffer. Der er indtil videre 224 sådanne stoffer25. Særligt problematiske stoffer 
har følgende farlige egenskaber26: 

o kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske: f.eks. visse 
phtalater, der anvendes som blødgøringsmidler i 
gulvbelægningsmaterialer, tagdækningsmaterialer, tråd og kunstlæder 
til tasker 

o persistente, bioakkumulerende og toksiske eller meget persistente og 
meget bioakkumulerende: f.eks. visse bromerede flammehæmmere, der 
anvendes i polystyrenprodukter til varmeisolering i bygninger, 
emballage, elektronisk udstyr, madrasser, bilsæder og gardiner 

o andre stoffer, der giver anledning til tilsvarende betænkeligheder som 
de ovenstående: eksempelvis hormonforstyrrende kemikalier (f.eks. 
nogle bisphenoler - bisphenol A er et industrikemikalie, der anvendes til 
fremstilling af polycarbonat, en hård, klar plast, som bruges i mange 
forbrugerprodukter). 

  

                                                      
24 En kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje - På vej mod et giftfrit miljø, 

COM(2020) 667. 

25 Det Europæiske Kemikalieagenturs webside med kandidatlisten over særligt problematiske 
stoffer til godkendelse. 

26 Det Europæiske Kemikalieagenturs webside med om særligt problematiske stoffer. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0667&qid=1671707512766
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/da/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Forebyggelse af farligt affald i EU 

Trods EU's indsats er produktionen af farligt affald steget 

38 Farligt affald håndteres bedst ved helt at forebygge, at det produceres. EU's 
affaldslovgivning har siden begyndelsen af 1990'erne haft som mål at prioritere 
forebyggelse frem for behandling af farligt affald27. I 2008 indførtes dette mål i  
EU-lovgivningen ved hjælp af affaldsrammedirektivets princip om affaldshierarkiet 
(jf. figur 7). 

Figur 7 - Princippet om affaldshierarkiet 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på affaldsrammedirektivet. 

39 I det seneste årti er der blevet lagt mere vægt på at forebygge produktion af 
farligt affald, hvilket afspejles i de forskellige politiske og lovgivningsmæssige 
initiativer, som Kommissionen har iværksat, jf. figur 5. Trods disse initiativer er 
mængden af farligt affald produceret i EU vokset støt (jf. figur 8). 

                                                      
27 Artikel 3 i Rådets direktiv 91/156/EØF om affald. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex:31991L0156
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Figur 8 - Medlemsstaternes produktion af farligt affald i 2018 
sammenlignet med 2004 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Eurostat. 
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- 64 % 38

Affaldsproduktion
(kg pr. indbygger, 2018)

Vækstrate
(kg pr. indbygger, 2018 sammenlignet 
med 2004)

Medlemsstat

Rumænien

Ungarn

Portugal

Malta

Belgien

Irland

Finland

Spanien

Slovakiet

Tjekkiet

Slovenien

Østrig

Tyskland

EU

Bulgarien

Frankrig

Estland

Sverige

Italien

Kroatien

Cypern

Grækenland

Nederlandene

Polen

Litauen

Luxembourg

Letland

Danmark

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
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40 Siden 2013 har medlemsstaterne været forpligtet til at udarbejde 
affaldsforebyggelsesprogrammer28, bl.a. med foranstaltninger til at reducere indholdet 
af farlige stoffer i materialer og produkter. I 2016 analyserede Det Europæiske 
Miljøagentur disse programmer og konkluderede, at de fleste ikke omfattede sådanne 
foranstaltninger eller specifikke reduktionsmål for produktionen af farligt affald29. 
Agenturet bemærkede, at forebyggelse af farligt affald syntes at have lavere prioritet 
end håndtering, og at den finansielle støtte var begrænset30. 

Erhvervsdrivende kan forebygge produktion af farligt affald ved 
at ændre den måde, de designer og fremstiller produkter på 

41 Erhvervsdrivende producerer 96 % af det farlige affald i EU (jf. figur 1). De kan 
forebygge produktion af farligt affald ved at udvikle bæredygtige produkter med den 
lavest mulige miljøpåvirkning - kaldet "miljøvenligt design". Ifølge Kommissionen er 
designfasen bestemmende for over 80 % af et produkts miljøpåvirkning31. 

42 I marts 2022 fremsatte Kommissionen et forslag32 til ændring af direktivet om 
miljøvenligt design. Ifølge forslaget skal erhvervsdrivende give behandlingsanlæg 
oplysninger om deres produkters indhold af problematiske stoffer og om, hvordan de 
kan genanvendes eller bortskaffes. Disse oplysninger skal stå i "digitale produktpas", 
der foreslås indført fra 2024 (jf. figur 9). Kommissionen mener, at dette vil give 
forbrugerne et incitament til at træffe mere bæredygtige valg, som de 
erhvervsdrivende vil tilpasse sig, når de designer produkter. 

                                                      
28 Artikel 29 i affaldsrammedirektivet. 

29 Det Europæiske Miljøagentur, "Prevention of hazardous waste in Europe - the status 
in 2015", 2016. 

30 Det Europæiske Miljøagentur, pressemeddelelse: "European hazardous waste management 
improving, but its prevention needs attention", 2016.  

31 Meddelelse om at bæredygtige produkter skal være normen, COM(2022) 140. 

32 Forslag til forordning om krav til miljøvenligt design for bæredygtige produkter, COM(2022) 
142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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Figur 9 - Produktgrupper omfattet af forslaget om digitale pas 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på Digital Product Passport: sustainable and circular systems. 

43 Erhvervsdrivende kan også forebygge produktion af farligt affald ved at begrænse 
produkters indhold af farlige stoffer. I 2020 stillede Kommissionen forslag om at 
reducere forekomsten af særligt problematiske stoffer33 i produkter ved at begrænse 
anvendelsen af nogle af de mest skadelige stoffer i EU34. 

                                                      
33 En kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje - På vej mod et giftfrit miljø, 

COM(2020) 667. 

34 "Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability", SWD(2022) 128. 

Tekstiler

Møbler

StålCement

Kemikalier

Industribatterier og 
batterier til elektriske 

køretøjer

Elektronik
(især forbrugerelektronik)

Én produktgruppe
endnu ikke valgt

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734
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44 Erhvervsdrivende kan reducere deres produktion af farligt affald ved at 
gennemgå deres fremstillingsprocesser. I marts 2022 fremsatte Kommissionen et 
forslag til ændring af direktivet om industrielle emissioner. Ifølge forslaget skal der  
på industrianlæg (herunder i minesektoren og batteriproduktionssektoren) 
iværksættes foranstaltninger til at sikre øget substitution af farlige stoffer i 
produktionsprocessen og forebygge affaldsproduktion. 

45 Det gælder for alle disse tiltag, at det tager tid, før deres fulde effekt kan ses. 
Nogle af de produkter, der genererer farligt affald, kan have en lang levetid (f.eks. 
køretøjer, bygninger, møbler og elektrisk udstyr), hvilket betyder, at virkningerne af de 
foranstaltninger, der træffes nu ‐ f.eks. for at begrænse anvendelsen af visse farlige 
stoffer ‐ først vil vise sig på mellemlang til lang sigt, når produkterne bliver til affald. 
Kommissionen anslår f.eks., at kun ca. 25 % af de bygninger, som blev opført før 
200535, og som kan indeholde asbest, vil være udfaset i 205036. 

At gøre forurenere ansvarlige for deres affald medvirker til at 
forebygge produktion af farligt affald 

46 Princippet om, at forureneren betaler, betyder, at forurenerne bærer 
omkostningerne ved deres forurening, herunder omkostningerne til de 
foranstaltninger, der træffes for at forhindre, kontrollere og afhjælpe forureningen, og 
de omkostninger, denne forurening påfører samfundet. EU kræver, at omkostningerne 
til affaldshåndtering afholdes af affaldsproducenten eller affaldsindehaveren. 
Medlemsstaterne beslutter, om omkostningerne til affaldshåndtering skal afholdes af 
affaldsindehaveren eller helt eller delvist af producenten af det produkt, der er blevet 
til affald. Sidstnævnte ordning kaldes "udvidet producentansvar". På EU‐plan er nogle 
farlige affaldsstrømme underlagt udvidet producentansvar i henhold til EU‐lovgivning 
(f.eks. affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer) eller national 
lovgivning og aftaler med industrien (f.eks. affaldsolier og pesticider)37. 

                                                       
35  Kommissionen, pressemeddelelse om forbuddet mod anvendelse af asbest pr. 

1 januar 2005. 

36  Beregnet af Revisionsretten, baseret på meddelelsen En renoveringsbølge for Europa ‐ 
grønnere bygninger, flere arbejdspladser, bedre levevilkår, COM(2020) 662. 

37  Deloitte, "Development of Guidance on Extended Producer Responsibility", 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1651130627889&uri=CELEX%3A52022PC0156R%2802%29
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 Vi rapporterede for nylig38, at udvidet producentansvar ansporer producenterne
til at udvikle grønnere produkter, så man undgår unødigt affald. Det fremgår også af 
akademiske undersøgelser39 og politikanalyser40, at udvidet producentansvar bidrager 
til at reducere affaldsproduktionen. Vi fremhævede i vores beretning, at de afgifter, 
der pålægges borgere/virksomheder, skal stå i et rimeligt forhold til det genererede 
affald og tage fuld højde for de forårsagede miljøskader, men at der er tegn på, at 
miljøeksternaliteter kun i begrænset omfang internaliseres i afgifterne. I forbindelse 
med gennemførelsen af sin handlingsplan vedrørende nulforurening fra 2021 agter 
Kommissionen i 2024 at adressere mangler i anvendelsen af princippet om, at 
forureneren betaler. 

38 Særberetning 12/2021 "Princippet om, at forureneren betaler: inkonsekvent anvendelse på 
tværs af EU's miljøpolitikker og -foranstaltninger". 

39 Pouikli, K., "Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 
waste law and policy", 2020. 

40 OECD, "Extended Producer Responsibility - Updated Guidance for Efficient Waste 
Management", 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Behandling af farligt affald i EU 

Anvendelse af affaldshierarkiet ved behandling af farligt affald  

48 Siden 2008 har medlemsstaterne skullet sikre, at farligt affald behandles i 
overensstemmelse med affaldshierarkiet (jf. figur 7). Forberedelse med henblik på 
genbrug er første prioritet, efterfulgt af genanvendelse. Affaldsfraktioner, der ikke kan 
genanvendes, bør nyttiggøres ved forbrænding med energiproduktion. Som en sidste 
udvej kan farligt affald bortskaffes41. 

49 Et fuldt overblik over behandlingen af det farlige affald, der genereres i EU, kunne 
gøre det muligt for Kommissionen og medlemsstaterne at vurdere, hvor godt 
affaldshierarkiet anvendes. Det er dog ikke muligt at få et sådant overblik, fordi der er 
en forskel mellem de mængder farligt affald, der rapporteres som henholdsvis 
genereret og behandlet i EU. I 2018 genererede EU ca. 102 millioner ton farligt affald 
(jf. punkt 12), men den samlede mængde behandlet farligt affald var 82 millioner 
ton42, hvilket giver en uoverensstemmelse på 20 millioner ton (19 %). Samme år blev 
3,6 millioner ton farligt affald importeret til EU, og 0,7 millioner ton blev eksporteret til 
behandling uden for EU43. Når denne import og eksport medregnes, vokser 
rapporteringsforskellen til 22 millioner ton (21 %). Forskellen varierer fra ca. 1 % i 
nogle medlemsstater såsom Bulgarien, Estland og Grækenland til over 50 % i andre, 
f.eks. Tjekkiet, Slovakiet, Østrig og Litauen (jf. figur 10). 

                                                      
41 Artikel 4 i affaldsrammedirektivet. 

42 Data fra Eurostat om behandling af affald. 

43 Data fra Eurostat om overførsel af affald. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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Figur 10 - Rapporteringsforskellen mellem genereret og behandlet farligt 
affald i 2018 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Eurostat om generering, behandling og overførsel af affald. 

50 Rapporteringsforskellen mellem genereret og behandlet farligt affald kan have
forskellige årsager44: Affald genereret i én periode kan være medregnet som behandlet 
i en anden periode, der kan mangle oplysninger om import og eksport, og farligt affald 
kan være bortskaffet ulovligt. Den kan også skyldes, at der anvendes forskellige 
rapporteringsmetoder vedrørende generering og behandling af farligt affald. F.eks. kan 
genereret affald, der indeholder både farlige og ikkefarlige komponenter, registreres 
som 100 % farligt affald. Affaldsbehandlingen vil dog kun omfatte de farlige 
komponenter (jf. eksemplet i figur 11). Kommissionen agter at afhjælpe 

44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 
assessment of Member States' performance, 2015. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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rapporteringsforskellen mellem genereret og behandlet farligt affald ved at udvikle 
eksperimentelle affaldsregnskaber baseret på anslåede data45. 

Figur 11 - Eksempel på rapporteringsforskel vedrørende udrangerede 
køretøjer, som skyldes anvendelse af forskellige metoder 

Kilde: Revisionsretten, baseret på 2018-data fra Eurostat om generering og behandling af farligt affald 
fra udrangerede køretøjer. 

51 Med hensyn til anvendelsen af affaldshierarkiet fremgår det af de disponible data
for 2018, at situationen var uændret i forhold til 2010, hvor de første data om 
genanvendelse af affald blev fremlagt: Over halvdelen af det farlige affald, der blev 
behandlet i EU, blev bortskaffet, næsten intet blev genbrugt (jf. punkt 52), og kun 45 % 
blev genanvendt og nyttiggjort (jf. figur 12). Dette trods EU's mange tiltag for at sikre 
behandling af farligt affald højere op i affaldshierarkiet (jf. punkt 39). I 2009 anslog 
Kommissionen, at 97 % af det farlige affald, der blev produceret i EU, enten kunne 
genanvendes eller nyttiggøres46.  

45 Kommissionen, præsentation ved et UNECE/OECD-seminar om systemet for 
miljøøkonomisk regnskabsføring: "Introduction to waste accounts and possible integration 
with other SEEA", 2021. 

46 Villanueva, A., et al., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf


 32 

 

Figur 12 - Ingen synlig ændring i anvendelsen af affaldshierarkiet ved 
behandling af farligt affald i EU mellem 2010 og 2018 

 
Note: Der foreligger ingen data om forberedelse med henblik på genbrug. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Eurostat om behandling af farligt affald. 

Hovedparten af det farlige affald er ikke egnet til forberedelse med 
henblik på genbrug 

52 Den foretrukne behandling af farligt affald er forberedelse med henblik på 
genbrug. Dette indebærer "kontrol, rengøring eller reparation" af kasserede 
produkter, så de kan genbruges uden anden forbehandling47. Der foreligger ikke på  
EU-plan systematiske data om, hvor meget farligt affald der forberedes med henblik  
på genbrug. Ifølge Kommissionen er der tale om en meget begrænset mængde, da der 
ikke findes oplagte muligheder for genbrug af de fleste farlige affaldsstrømme, 
hovedsagelig fordi de udgøres af restprodukter fra industriprocesser. 

EU har udfordringer med hensyn til at øge genanvendelsen af farligt 
affald 

53 Genanvendelse er den næstbedste behandling af farligt affald. Figur 12 viser, at 
34 % af det farlige affald, der blev behandlet i EU i 2018, blev genanvendt. Dette var  
en lidt mindre andel end i 2010, hvor 36 % blev genanvendt. 

54 De disponible data giver kun mulighed for delvis vurdering af medlemsstaternes 
resultater med hensyn til genanvendelse. Dataene viser, hvor meget af deres farlige 
affald medlemsstaterne genanvender på deres eget territorium, men angiver ikke, 
hvor meget der genanvendes i udlandet. De lande, der i 2018 genanvendte mest af 

                                                      
47 Artikel 3 i affaldsrammedirektivet. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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deres genererede eller importerede farlige affald på deres eget territorium, var 
Grækenland (91 %) og Kroatien (84 %), efterfulgt af Danmark og Polen (79 %), 
jf. bilag III. Andre lande såsom Bulgarien og Irland genanvender kun 2 % af deres 
farlige affald på deres eget territorium, og Malta gør det slet ikke. Malta eksporterer 
det meste af sit farlige affald, hvoraf 75 % genanvendes eller nyttiggøres ved 
forbrænding med energiproduktion. 

55 EU kan påvirke, hvor meget farligt affald der genanvendes, ved at fastsætte
genanvendelsesmål. Indtil videre har EU fastsat mål for tre affaldsstrømme, der  
er delvis farlige (affald af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og udrangerede 
køretøjer), jf. tekstboks 5. I 2018 var disse de tre mest genanvendte farlige 
affaldsstrømme i EU med en genanvendelsesprocent på over 90 % for deres farlige 
komponenter48. 

Tekstboks 5 

EU's genanvendelsesmål for specifikke delvis farlige affaldsstrømme 

Med hensyn til affald af elektrisk og elektronisk udstyr49 har medlemsstaterne: 

o siden 2018 skullet opfylde et minimumsmål for genanvendelse på
mellem 55 % og 80 % afhængigt af udstyrstypen.

Med hensyn til batterier og akkumulatorer50 har medlemsstaterne: 

o siden 2011 skullet opnå genanvendelsesprocenter på 65 % af
gennemsnitsvægten af bly-syre-batterier/-akkumulatorer, 75 % af
gennemsnitsvægten af nikkel-cadmium-batterier/-akkumulatorer og
50 % af gennemsnitsvægten af andre udtjente batterier/akkumulatorer.
I 2020 foreslog Kommissionen at hæve disse mål51.

48 2018-data fra Eurostat om genanvendelse af farlige affaldsstrømme på EU-plan. 

49 Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 

50 Direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer. 

51 Forslag til forordning om batterier og udtjente batterier, COM(2020) 798. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
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Med hensyn til udrangerede køretøjer52 har medlemsstaterne siden 2015 skullet 
opfylde årlige minimumsmål for genanvendelse på 85 % af en gennemsnitsvægt 
pr. køretøj. 

56 I 2009 identificerede Kommissionen andre farlige affaldsstrømme, hvor mere 
genanvendelse ville være mulig: mineralsk affald fra byggeri og nedrivning, 
forbrændingsaffald og to typer kemisk affald (affaldsolier og brugte 
opløsningsmidler)53. EU har endnu ikke indført genanvendelsesmål for disse strømme. 
Genanvendelse af disse affaldsstrømme hæmmes også af, at der mangler klare regler 
for, hvornår genanvendelsesprodukter betragtes som salgbare produkter og ikke 
længere som affald54. Dette begrænser markedsmulighederne for affaldsoperatører i 
EU55. 

57 Der er også farlige affaldsstrømme, som det i øjeblikket er teknisk umuligt at 
genanvende i stor skala eller på en økonomisk rentabel måde (f.eks. glas forurenet 
med farlige stoffer, herunder lysstofrør56). EU har investeret i udvikling af de 
nødvendige teknologier, navnlig via Horisont 2020 og LIFE-programmet, men disse 
teknologier anvendes endnu ikke i industriel målestok. 

58 For at kunne genanvende andre farlige affaldsstrømme såsom plastaffald og 
tekstiler, der indeholder persistente organiske miljøgifte og tungmetaller, skal 
affaldsoperatørerne dekontaminere affaldet, dvs. fjerne de farlige stoffer. Nylige 
undersøgelser har vist, at der trods dekontaminering er fundet en lang række farlige 
stoffer (herunder stoffer udfaset af EU-lovgivningen) i genanvendte materialer, 
herunder papir, plast, gummi og tekstiler57. Dette skyldes hovedsagelig, at 
genanvendelsesvirksomhederne mangler oplysninger om den kemiske 

                                                      
52 Direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer. 

53 Delgado, L., et al., End-of-waste criteria, 2009. 

54 Meddelelse om gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi: løsningsmuligheder 
vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen, COM(2018) 32. 

55 Feedback fra Hazardous Waste Europe vedrørende Miljøvirkninger af affaldshåndtering: 
revision af EU's affaldsramme, 2022. 

56 Meng, W., et al., "The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT)", 2016. 

57 Chemsec, "What goes around - Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks", 2021; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_da
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_da
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_da
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
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sammensætning af det affald, de behandler58, og derfor ikke kan foretage korrekt 
dekontaminering. Ifølge Kommissionen kan forekomsten af farlige stoffer også skyldes 
ukorrekt affaldshåndtering, begrænsninger i de disponible sorterings- og 
dekontamineringsteknologier eller import af materialer, der er blevet genanvendt 
uden for EU efter lavere standarder. 

59 Disse problemer mindsker tilliden til genanvendte materialer og udgør en
væsentlig hindring for genanvendelse af farligt affald59. Kommissionen har taget skridt 
til at forbedre situationen60, og siden 2021 har virksomheder, som på EU-markedet 
sælger varer, der indeholder særligt problematiske stoffer i en koncentration på over 
0,1 %, skullet give oplysninger om disse varer i et offentligt EU-register61. I april 2022 
oplyste ledere fra industrien, at de i deres forsyningskæder stadig mangler oplysninger 
om materialers kemiske indhold og farlige egenskaber, og de anmodede 
Kommissionen om at kræve fremlæggelse af disse oplysninger om alle kemikalier62. 

60 Fra 2025 skal medlemsstaterne sikre særskilt indsamling af farligt affald
produceret af husholdninger63. Dette giver mulighed for at øge den genanvendte andel 
af farligt affald fra forbrugerprodukter (såsom elektrisk og elektronisk udstyr eller 
bærbare batterier). 

Omkring halvdelen af det farlige affald, der forbrændes, anvendes ikke 
til at producere energi 

61 De væsentligste typer affald, der i 2018 blev forbrændt med energiudnyttelse i
EU, var forurenet træ, kemisk affald (hovedsagelig kemikalier og brugte 
opløsningsmidler) og restprodukter genereret ved sortering af affald. De to 

58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States' performance, 2018. 

59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States' performance, 2018. 

60 En kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje - På vej mod et giftfrit miljø, 
COM(2020) 667. 

61 SCIP-databasen. 

62 "Open letter to the Commission regarding transparency", 2022. 

63 Artikel 20 i affaldsrammedirektivet. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#%20
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705


36 

sidstnævnte kategorier var også de væsentligste typer farligt affald, der blev forbrændt 
uden energiudnyttelse64. 

62 Bilag III viser, at 8 % af det farlige affald, der blev behandlet i EU i 2018, blev
forbrændt med energiudnyttelse, og 6 % blev forbrændt uden energiudnyttelse, 
hvilket er næsten de samme tal som i 2008. Ligesom vedrørende genanvendelse er det 
på grund af mangelfulde data kun muligt at vurdere medlemsstaternes resultater med 
hensyn til energiudnyttelse på deres eget territorium. 

63 NGO'er fremhæver, at affaldsforbrænding har negative virkninger, da det er en
CO2-intensiv energikilde, der forårsager giftig luftforurening og potentielt leder affald 
bort fra genanvendelse65. Affaldshåndteringsvirksomheder påpeger derimod, at 
forbrænding med energiudnyttelse har værdi som alternativ energikilde under EU's 
aktuelle energikrise66. I 2020 var 4 % af energiproduktionen i EU baseret på affald, 
mens vedvarende energi stod for ca. 41 %, kernekraft for 31 %, faste fossile 
brændstoffer for 15 %, naturgas for 7 % og råolie for 3 %67. 

64 Klassificeringsforordningen kan lægges til grund for videreudvikling af
forbrændingskapaciteten, da den definerer investeringer i forbrænding af alt 
"ikkegenanvendeligt" farligt affald som grønne investeringer (jf. punkt 31). 

65 Nye teknologier (f.eks. kunstig intelligens) kan bidrage til en bedre sortering af
farligt affald68 og forbedre genanvendelsen af det ved at reducere sammenblandingen 
af farligt og ikkefarligt affald. De kan også forbedre nyttiggørelsen af kritiske råstoffer 
såsom det kobber og nikkel, der findes i elektrisk og elektronisk udstyr69. Endvidere 
kan disse teknologier føre til nye løsninger vedrørende behandling af farlige 
komponenter70. 

64 Data fra Eurostat om forbrænding af farligt affald med og uden energiudnyttelse. 

65 ClientEarth, "What are the environmental impacts of waste incineration?", 2021. 

66 FEAD - European Waste Management Association.  

67 Data fra Eurostat om produktion af primærenergi i 2020. 

68 Det Europæiske Miljøagentur, Digital waste management, 2020. 

69 Sipka, S., "Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?", 2021. 

70 Eksempel på et EU-finansieret projekt vedrørende genanvendelse af polyvinylchlorid 
forurenet med farlige stoffer: REMADYL. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
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Omkring halvdelen af det farlige affald bliver stadig bortskaffet 

66 Ca. halvdelen af det farlige affald, der blev behandlet i EU i 2018, blev bortskaffet, 
hvilket er den ringeste behandlingsmulighed. En lille del af dette affald, ca. 10 %71, blev 
forbrændt uden energiudnyttelse (jf. punkt 62), mens de resterende 90 %72 blev 
deponeret på deponeringsanlæg eller i naturlige hulrum, i havbunden eller i kunstigt 
skabte søer og damme. 

67 I overensstemmelse med princippet om affaldshierarkiet bør bortskaffelse 
forbeholdes farlige affaldsstrømme, der ikke kan genanvendes eller nyttiggøres til 
energiproduktion, f.eks. affald hidrørende fra forbrænding af farligt affald. Figur 13 
viser, at andelen af farligt affald deponeret i deponeringsanlæg eller andre steder er 
steget i 14 medlemsstater siden 2008. 

                                                      
71 Data fra Eurostat om bortskaffelse af farligt affald - forbrænding uden energiudnyttelse. 

72 Data fra Eurostat om bortskaffelse af farligt affald - deponering og andet. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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Figur 13 - Andelen af farligt affald deponeret i deponeringsanlæg eller 
andre steder 

 
Note: I Malta og Luxembourg blev intet affald deponeret i deponeringsanlæg eller andre steder. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Eurostat om deponering og andre former for bortskaffelse  
af farligt affald. 
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68 Mange medlemsstater eksporterer deres farlige affald til bortskaffelse i en anden 
medlemsstat eller uden for EU i EFTA-lande (jf. bilag III). I 2018 blev 22 % af de 
7,6 millioner ton farligt affald, som medlemsstaterne eksporterede, bortskaffet.  
I 2021 fremsatte Kommissionen forslag73 om forbud mod alle overførsler i og uden for 
EU af affald til bortskaffelse, undtagen i tilfælde, hvor medlemsstaterne kan påvise,  
at det ikke er teknisk muligt og økonomisk rentabelt at bortskaffe affaldet på deres 
område. Dette forslag drøftes nu af Parlamentet og Rådet (jf. punkt 82). 

69 Fra 2030 skal medlemsstaterne begrænse deponeringen af alt affald, herunder 
farligt affald egnet til genanvendelse74. 

Anvendelse af strengere regler for håndtering af farligt affald 

70 Der gælder strengere regler for håndtering af farligt affald end for håndtering af 
andre typer affald (jf. punkt 23). Undersøgelser viser, at medlemsstaterne har 
gennemført disse strengere regler i deres nationale lovgivning, men at de er stødt på 
udfordringer med hensyn til at anvende dem, navnlig reglen om sporbarhed af farligt 
affald og forbuddet mod blanding75. EU-lovgiverne styrkede disse regler i 2018 ved den 
seneste ændring af affaldsrammedirektivet. 

71 Medlemsstaterne skal spore farligt affald fra produktion til endelig behandling.  
I teorien kan sporing foretages ved hjælp af data om produktion, behandling og 
overførsel af farligt affald. De disponible data muliggør dog ikke en sådan sporing 
(jf. punkt 49-50). 

                                                      
73 Artikel 11 i forslaget til ændring af forordningen om overførsel af affald, COM(2021) 709. 

74 Kommissionens webside om deponering af affald. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States' performance, 2017; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States' 
performance, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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72 Affaldsrammedirektivet fastsætter ikke, hvordan sporbarheden af farligt affald fra 
produktion til endelig behandling skal sikres. Ifølge en rapport fra 201776 hæmmede 
det sporbarheden af farligt affald på tværs af EU's regioner, at de forskellige 
erhvervsdrivende, der var involveret i håndteringen af dette affald, indberettede 
uensartede og usammenlignelige oplysninger. 

73 For at tackle problemerne med sporbarheden af farligt affald (jf. punkt 71-72) har 
medlemsstaterne måttet oprette elektroniske registre over det farlige affald, der er 
produceret og behandlet på deres territorium siden 2020. EU har også til hensigt at 
oprette et EU-dækkende elektronisk register over overførsler af affald, herunder farligt 
affald77. På nuværende tidspunkt er der ingen planer til sikring af, at de nationale 
registre over farligt affald kan udveksle oplysninger med EU-systemet vedrørende 
overførsler af affald. 

74 Blanding af forskellige farlige affaldsstrømme kan generere farlige stoffer, som 
ikke allerede er til stede. Blanding af farligt affald med ikkefarligt affald kan forurene 
det ikkefarlige affald og gøre det uegnet til genanvendelse. Blanding kan også fortynde 
farligt affald. Blanding af farligt affald har været forbudt i EU siden 199178. I 201779 
blev det i en EU-undersøgelse konstateret, at medlemsstaterne kun foretager få 
inspektioner vedrørende blanding eller fortynding af farligt affald. 

Ulovlig handel med farligt affald i EU 

75 De strengere håndterings- og sikkerhedsregler vedrørende farligt affald påfører 
de erhvervsdrivende ekstra administrative byrder og højere behandlingsomkostninger. 
I en rapport fra 2013 baseret på en undersøgelse af raffinaderier80 blev 
medianomkostningerne for håndtering af farligt affald i Europa anslået til 238 euro/ton 

                                                      
76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States' performance, 2017. 

77 Forslag til ændring af forordningen om overførsel af affald, COM(2021) 709.  

78 Direktiv 91/689/EØF om farligt affald. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States' performance, 2017. 

80 2013 survey of waste production and management at European refineries. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
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sammenlignet med 63 euro/ton for håndtering af ikkefarligt affald81. Dette skaber en 
risiko for ulovlig handel med farligt affald, hvor erhvervsdrivende undlader at anmelde 
det genererede affald som farligt og dumper det ulovligt i EU eller overfører det 
ulovligt til lande i eller uden for EU. I en rapport fra 2016 blev det anslået, at 
virksomheder, der bortskaffede farligt affald ulovligt, kunne spare op til 400 % i 
omkostninger. 

Affald, der ikke anmeldes som farligt 

76 Anmeldelse af farligt affald som ikkefarligt var i 2021 den væsentligste metode til 
ulovlig handel med farlige stoffer i EU82. Dette kan f.eks. gøres ved anvendelse af falsk 
dokumentation for affaldets kemiske sammensætning, falske analyser fra laboratorier 
og forfalskede pålæsnings-/aflæsningsregistre samt ved forsætlig klassificering af 
farligt affald som ikkefarligt83. 

77 Blandt de andre metoder, erhvervsdrivende anvender for at undgå at anmelde 
affald som farligt, kan nævnes blanding med ikkefarligt affald - med det formål at 
fortynde indholdet af farlige stoffer så meget, at de farlige egenskaber ikke længere 
kan verificeres (jf. punkt 74) - og klassificering af farligt affald som brugte varer. F.eks. 
kan affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og brugte bildele anmeldes som brugte 
varer og ende med at blive genanvendt på en usikker måde eller dumpet ulovligt84. 
Ifølge en rapport fra Kommissionen85 forsvandt 3,8 millioner brugte køretøjer fra det 
lovlige marked i 2017 (jf. figur 14). 

                                                      
81 Anslåede omkostninger omregnet fra amerikanske dollar til euro ved hjælp af Eurostats 

valutakurs for 2013. 

82 Europol, Environmental crime in the age of climate change - Threat assessment 2022. 

83 De Rosa, S., "Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities", 2016. 

84 Verdenstoldorganisationen, "Illegal waste trafficking: more data is key to getting a better 
grip on this trade", 2019; FN's Miljøprogram, Used Vehicles and the Environment, 2020. 

85 "Evaluation of the directive on end-of-life vehicles", SWD(2021) 60. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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Figur 14 - Forsvundne køretøjer i EU i 2017 

Kilde: Revisionsretten, baseret på Kommissionens 2021-evaluering af direktivet om udrangerede 
køretøjer. 

Ulovlig dumpning 

78 Ulovlig dumpning af farligt affald er en udbredt form for ulovlig handel med
affald86. Farligt affald dumpes på godkendte anlæg i strid med reglerne, efterlades på 
byggepladser eller landbrugsarealer eller dumpes på ikkegodkendte anlæg eller  
i stenbrud87. Interpol gennemførte i 2017 en operation med fokus på farligt affald og 
konstaterede, at de mest almindelige typer farligt affald, der blev bortskaffet ulovligt  
i Europa, var bygge- og nedrivningsaffald, affald fra bilindustrien (udrangerede 
køretøjer, motorolie og bilbatterier) og kemisk affald (udløbne lægemidler, slam, 

86 Suvantola, L., et al., "Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste)", 2017. 

87 De Rosa, S., "Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities", 2016. 
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https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation 30 Days of Action Key Findings.pdf
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maling, pesticider og garvet læder). Et eksempel på ulovlig dumpning er beskrevet i 
tekstboks 6. 

Tekstboks 6 

Ulovlig dumpning af farligt affald i Italien 

Siden slutningen af 1980'erne er giftigt affald ulovligt blevet brændt og nedgravet i 
regionen Campania. En undersøgelse vedrørende ulovlig bortskaffelse af farligt 
affald i Italien viste, at der mellem januar 2012 og august 2013 var rapporteret 
6 034 giftige brande i regionen88. 

Efter borgerprotester på baggrund af de voksende sundhedsproblemer, der blev 
registreret i lokalbefolkningen, besluttede den italienske regering i 2014 at styrke 
sanktionerne over for sådanne praksis. Ikke desto mindre blev der i 2021 
rapporteret 1 406 affaldsbrande89. 

Ulovlig overførsel i eller uden for EU 

79 Som vist i figur 15 sendes en lille del af EU's farlige affald (8,2 millioner ton i 
2020) lovligt til andre medlemsstater (7,3 millioner ton) og ud af EU til OECD- og  
EFTA-lande (0,9 millioner ton). Sikker behandling af farligt affald kræver specialiserede 
behandlingsanlæg, som måske ikke findes i oprindelseslandet. Der kan også være 
billigere behandlingsmuligheder i andre medlemsstater eller uden for EU. 

                                                      
88 De Rosa, S., "Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 

and solutions from impacted local communities", 2016. 

89 Italiens indenrigsministerium, "Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti grazie 
all’incremento dei controlli", 2022. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Figur 15 - Lovlige overførsler af farligt affald i og uden for EU i 2020 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Eurostat om overførsler af farligt affald. 

80 De farlige affaldsstrømme, der var mest påvirket af ulovlige overførsler i 2020, var 
elektrisk og elektronisk udstyr, udrangerede køretøjer og plast indeholdende farlige 
komponenter90. OLAF anslår, at 30 % af alle overførsler af affald til og fra EU  
er ulovlige91. Et eksempel på en ulovlig overførsel er beskrevet i tekstboks 7. 

                                                      
90 Revisionsrettens analyse af 2020-landerapporterne vedrørende Baselkonventionen. 

91 OLAF's aktivitetsrapport for 2021. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
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Tekstboks 7 

En revision afslørede, hvordan farligt affald transporteres på det 
sorte marked 

I forordningen om overførsel af affald klassificeres affald enten som opført på den 
"grønne liste", hvis krav vedrørende overførsler er lempelige, eller som opført på 
den "orange liste", hvis krav er strengere. 

I 2012 afslørede en fælles revision vedrørende håndhævelsen af forordningen om 
overførsel af affald, som blev udført af de overordnede revisionsorganer fra syv 
medlemsstater samt Norge92, at farligt affald ofte blev importeret og eksporteret 
som "varer" eller som affald opført på den "grønne liste" for at undgå de strengere 
procedurer, der gælder for affald opført på den "orange liste". 

81 Det er lukrativt at bedrive ulovlig handel med affald. Det anslås, at alene ulovlig 
handel med farligt affald genererer årlige indtægter på mellem 1,5 og 
1,8 milliarder euro93, og risikoen for sanktioner er lav94. Det er sjældent, at ulovlig 
handel opdages, efterforskes og retsforfølges, og bøderne er beskedne95. 

                                                      
92 Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation - Joint 

report based on eight national audits, 2012. 

93 European Environmental Bureau, "Implement for Life - Crime and Punishment", 2020. 

94 Analyse 04/2021 "EU's foranstaltninger og nuværende udfordringer inden for elektronisk 
affald". 

95 Basel Institute on Governance, webinarpræsentation: "Illegal waste trade: what's driving 
this multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?", 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eurosai.org/en/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/en/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
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82 Den ulovlige handel er vokset i det seneste årti og forventes at vokse yderligere96, 
i takt med at den producerede mængde farligt affald stiger, der indføres strengere 
regler for håndtering af farligt affald, og det bliver vanskeligere at eksportere farligt 
affald97. Kommissionen har taget skridt til at tackle dette problem. Den stillede i 2021 
forslag om at forbyde overførsel af farligt affald til bortskaffelse, at forbedre kontrollen 
med overførsler i EU og at fastsætte højere sanktioner og bøder. Den foreslog også at 
gøre ulovlig indsamling, transport, nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald til 
en strafbar handling ved at ændre direktivet om strafferetlig beskyttelse af miljøet. 
I september 2022 var begge lovgivningsforslag under drøftelse af Parlamentet og 
Rådet. 

                                                      
96 FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse - webside om plastaffald  

og farligt affald.  

97 Obradović, M., et al., "Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society", 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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Udfordringer og muligheder 
83 Farligt affald udgør flere forskellige trusler mod menneskers sundhed og miljøet. 
Håndteringen af farligt affald er restriktivt reguleret og underlagt strengere regler end 
håndteringen af andet affald. EU har iværksat initiativer til at forbedre håndteringen af 
farligt affald ved at styrke lovgivningen, udvikle strategier og yde finansiering til 
affaldshåndteringsprojekter. Kommissionen har indledt talrige traktatbrudssager mod 
medlemsstater for manglende gennemførelse af EU-krav i nationale regler 
(jf. punkt 22-31). 

84 Produktionen af farligt affald er steget støt og forventes at stige yderligere i 
fremtiden. Angående håndteringen af farligt affald i EU er der fortsat adskillige 
udfordringer med hensyn til: 

o at tackle den voksende mængde farligt affald ved så vidt muligt at forebygge 
affaldsproduktionen 

o at forbedre klassificeringen af farligt affald 

o at afhjælpe rapporteringsforskellen mellem genereret og behandlet farligt affald 
og sikre sporbarhed fra produktion til endelig behandling 

o at begrænse bortskaffelsen af farligt affald og tilskynde til genanvendelse, hvor 
det er muligt 

o at bekæmpe ulovlig handel med farligt affald. 

85 Kommissionen har taget skridt til at forbedre klassificeringen af farligt affald, som 
er afgørende for, at det kan identificeres og behandles korrekt. Det er dog stadig en 
udfordring for medlemsstater og affaldsindehavere at klassificere farligt affald på en 
ensartet måde. For at afhjælpe dette kunne Kommissionen f.eks. sikre større 
overensstemmelse mellem de forskellige gældende EU-retsakter (jf. punkt 32-37). 

86 Det er vigtigt at forebygge produktion af farligt affald, og dette prioriteres 
allerede i EU-lovgivningen. Erhvervsdrivende kan begrænse deres produktion af farligt 
affald ved at indføre miljøvenligt design og reducere anvendelsen af farlige stoffer i 
deres produktionsprocesser. Mere information til forbrugerne om produkters indhold 
af farlige stoffer ville give dem mulighed for at træffe mere bæredygtige valg. Dette 
ville påvirke de erhvervsdrivendes produktdesign og forebygge produktion af farligt 
affald. Kommissionen kunne f.eks. overveje at udvide ordningen med digitale pas til at 
omfatte flere produkter, der genererer farligt affald, når de er udtjente. I forbindelse 
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med gennemførelsen af sin handlingsplan vedrørende nulforurening fra 2021 agter 
Kommissionen i 2024 at adressere mangler i anvendelsen af princippet om, at 
forureneren betaler, og dette vil være en mulighed for at sikre, at forurenere gøres 
mere ansvarlige for deres affald (jf. punkt 38-47). 

87 Der er en rapporteringsforskel på 21 % mellem genereret og behandlet farligt 
affald i EU, og de aktuelle data er utilstrækkelige til at sikre sporbarheden af farligt 
affald. Dette viser, at der er behov for at forbedre de relevante data om farligt affald. 
Kommissionen kunne f.eks. overveje at fastsætte minimumsfunktionskrav for 
medlemsstaternes elektroniske registre over farligt affald og tilpasse dem det 
europæiske register over overførsler af affald. Dette kunne give mulighed for bedre 
sporing af farligt affald fra produktion til endelig behandling (jf. punkt 48-50 og 70-73). 

88 Farligt affald skal behandles på særlige behandlingsanlæg under overholdelse af 
sikkerhedskrav. Der er stadig forskellige vanskeligheder på dette område, f.eks. at 
nogle virksomheder ved behandlingen blander farligt affald med andre typer affald. 
Trods EU's initiativer bliver hovedparten af det farlige affald fortsat bortskaffet i stedet 
for at blive forberedt med henblik på genbrug, genanvendt eller nyttiggjort. Udvikling 
af nye teknologier kan navnlig bidrage til øget genanvendelse af farligt affald. Der er 
behov for at forbedre teknologien og kapaciteten til at nyttiggøre kritiske råstoffer fra 
affald, og opnåelse af dette ville også styrke EU's strategiske autonomi. 
Klassificeringsforordningen kan bruges til at føre flere private investeringer over i 
genanvendelsesaktiviteter. Dette kunne bidrage til at løse problemet med farligt affald, 
som det endnu ikke er muligt at genanvende på en bæredygtig måde. Endvidere kunne 
bedre dekontaminering og bedre affaldshåndteringspraksis i medlemsstater og hos 
affaldsindehavere åbne nye markedsmuligheder for genanvendelsesprodukter 
(jf. punkt 51-69 og 74). 

89 Endelig er ulovlig handel med og dumpning af farligt affald fortsat en lukrativ 
forretning med lav risiko for opdagelse og sanktioner. Mulighederne for ulovlig handel 
kan begrænses ved hjælp af digitalisering med henblik på bedre sporing af farligt affald 
og ved indførelse af en mere afskrækkende sanktionsmekanisme. I 2021 foreslog 
Kommissionen et forbud mod alle overførsler i og uden for EU af affald til 
bortskaffelse, og dette kunne yderligere bidrage til at begrænse ulovlig handel med 
farligt affald (jf. punkt 75-82). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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Vedtaget af Afdeling I, der ledes af Joëlle Elvinger, medlem af Revisionsretten,  
i Luxembourg på mødet den 14. december 2022. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Tony Murphy 
 formand 
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Bilag 

Bilag I - EU-retsakter vedrørende farligt affald  

Affaldshåndtering 

o Affaldsrammedirektivet - direktiv 2008/98/EF 

o Den europæiske affaldsliste - Kommissionens beslutning 2000/532/EF 

Affaldsoperationer 

o Deponering af affald - direktiv 1999/31/EF 

o Overførsel af affald - forordning (EF) nr. 1013/2006 

o Strafferetlig beskyttelse af miljøet - direktiv 2008/99/EF 

o Industrielle emissioner (affaldsforbrænding og affaldsbehandling) - direktiv 
2010/75/EU 

o Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer - direktiv 2012/18/EU 

o Forslag til revision af direktivet om industrielle emissioner (2022) 

o Forslag til ny forordning om overførsel af affald (2021)  

o Forslag til revision af direktivet om strafferetlig beskyttelse af miljøet (2021) 

Bestemte affaldsstrømme 

o Emballage og emballageaffald - direktiv 94/62/EF 

o Bortskaffelse af PCB'er/PCT'er - direktiv 96/59/EF 

o Udrangerede køretøjer - direktiv 2000/53/EF 

o Batterier og akkumulatorer - direktiv 2006/66/EF 

o Affald fra udvindingsindustrien - direktiv 2006/21/EF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
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o Begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - 
direktiv 2011/65/EU 

o Affald af elektrisk og elektronisk udstyr - direktiv 2012/19/EU 

o Ophugning af skibe - forordning (EU) nr. 1257/2013 

o Persistente organiske miljøgifte - forordning (EU) 2019/1021 

o Forslag til ny forordning om batterier og akkumulatorer (2020) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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Bilag II - Traktatbrudssager vedrørende farligt affald 

I perioden 1990-2022 indledte Kommissionen 216 traktatbrudssager mod 
medlemsstaterne, jf. nedenstående tabel. Tabellen omfatter ikke traktatbrudssager 
mod Det Forenede Kongerige i samme periode. 

Traktatbrudssagerne vedrørte specifikt farligt affald samt polychlorerede biphenyler 
(PCB'er) og polychlorerede terphenyler (PCT'er). PCB'er og PCT'er er en gruppe 
syntetiske kemikalier, der hovedsagelig anvendes i elektrisk udstyr. Disse stoffer blev 
tidligere brugt meget, men siden 1985 har deres anvendelse været begrænset i EU på 
grund af miljømæssige problemer. 

 

Kilde: Revisionsretten. 

0

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

5

5

5

6

6

8

10

11

14

16

16

20

25

40

Bulgarien

Kroatien

Rumænien

Estland

Ungarn

Letland

Malta

Slovenien

Cypern

Litauen

Slovakiet

Tjekkiet

Polen

Finland

Luxembourg

Nederlandene

Belgien

Sverige

Portugal

Østrig

Danmark

Irland

Tyskland

Frankrig

Grækenland

Italien

Spanien



 53 

 

Bilag III - Behandling af farligt affald i 2018  

Nedenstående graf viser, hvordan farligt affald blev behandlet i EU og i de enkelte 
medlemsstater i 2018. Der gives også oplysninger om behandlingen af det farlige 
affald, der blev eksporteret af de enkelte medlemsstater og EU, men de er mindre 
detaljerede på grund af de disponible data. 

 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Glossar 
Affald opført på den "grønne liste": Affald, som kan importeres eller eksporteres med 
henblik på nyttiggørelse uden forudgående skriftlig anmeldelse eller samtykke fra 
myndighederne i de pågældende lande. 

Affald opført på den "orange liste": Affald, som ikke må importeres eller eksporteres 
med henblik på nyttiggørelse uden forudgående skriftlig anmeldelse eller samtykke fra 
myndighederne i de pågældende lande, herunder farligt affald. 

Bioakkumulerende: Betegnelse for kemikalier, som akkumuleres i væv hos planter og 
dyr, fordi de optages hurtigere, end de nedbrydes af stofskiftet.  

Bortskaffelse: Affaldsbehandling, hvor affald efterlades på en udendørs losseplads, 
begraves under jorden, deponeres i et vandområde, en dam eller en lagune eller 
sprøjtes ind i en brønd, en saltkuppel eller en naturlig geologisk spalte. 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling: EU-fond, som styrker den økonomiske og 
sociale samhørighed i EU ved at finansiere investeringer, der mindsker skævheden 
mellem regioner. 

Deponering: Bortskaffelse af farligt affald ved kontrolleret overfladenær nedgravning. 

Energiudnyttelse: Anvendelse af brændbart affald til energiproduktion ved 
forbrænding med genvinding af den derved genererede varme. 

Horisont 2020: EU's forsknings- og innovationsprogram for perioden 2014-2020. 

LIFE-programmet: Program, som støtter gennemførelsen af EU's miljø- og klimapolitik 
via medfinansiering af projekter i medlemsstaterne.  

Miljøvenligt design: Tilgang til design, som minimerer miljøpåvirkningen i alle faser af 
et produkts levetid.  

Persistente organiske miljøgifte: Kemikalier, som er svært nedbrydelige, kan 
transporteres over lange afstande og længe kan forblive intakte i miljøet. 

Princippet om, at forureneren betaler: Princippet om, at de, der forurener eller 
forventes at forurene, bærer omkostningerne til de foranstaltninger, der træffes for at 
forhindre, kontrollere og afhjælpe forureningen. 

Udvidet producentansvar: Tilgang, hvor producentens miljøansvar også omfatter den 
fase af et produkts levetid, der ligger efter forbrugerleddet, herunder genanvendelse 
og bortskaffelse. 
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Holdet bag 
Revisionsrettens analyse af EU's foranstaltninger til at tackle den voksende mængde 
farligt affald blev vedtaget af Afdeling I - Bæredygtig brug af naturressourcer, der ledes 
af Joëlle Elvinger, medlem af Revisionsretten. Arbejdet blev ledet af Eva Lindström, 
medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef Katharina Bryan, attaché 
Johan Stalhammar, økonom i kabinettet Andrzej Robaszewski, ledende administrator 
Florence Fornaroli, opgaveansvarlig Mihaela Văcărașu og revisorerne 
Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Lucia Rosca, Malgorzata Frydel og Vasileia Kalafati. 
Marika Meisenzahl ydede grafisk støtte. Laura Mcmillan ydede sproglig støtte. 

 
Fra venstre til højre: Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Vasileia Kalafati, 
Malgorzata Frydel, Eva Lindström, Andrzej Robaszewski, Mihaela Văcărașu, 
Florence Fornaroli, Katharina Bryan, Laura McMillan og Marika Meisenzahl. 
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Denne analyse vedrører EU's foranstaltninger til at 
tackle farligt affald. Farligt affald udgør en trussel 
mod menneskers sundhed og miljøet. EU's 
initiativer har fokuseret på affaldsforebyggelse, 
men mængden af farligt affald er vokset støt siden 
2004. Sikker affaldsbehandling vanskeliggøres af 
forskellige problemer, f.eks. med sporingen af 
farligt affald. Over 50 % af EU's farlige affald bliver 
fortsat bortskaffet. Mulighederne for 
genanvendelse begrænses af tekniske 
vanskeligheder og manglende markedsmuligheder 
for genanvendelsesprodukter. Endvidere er ulovlig 
handel med farligt affald fortsat en lukrativ 
forretning. De fremtidige udfordringer består i at 
tackle den voksende mængde farligt affald, at 
forbedre affaldets klassificering, at sikre 
sporbarhed fra produktion til endelig behandling, 
at begrænse bortskaffelse til fordel for 
genanvendelse og at bekæmpe ulovlig handel. 
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