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Kære Lea Wermelin
Generel dispensation for kravet om fuld implementering af henteordninger for 10 fraktioner 1. juli 2021
Kommuner og affaldsselskaber er i fuld gang med at planlægge den øgede affaldssortering i 10 fraktioner for husstandene, som blev besluttet med ”Klimaplan
for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” 1.
Vi har som sektor i mange år arbejdet for at øge genanvendelsen, sikre den højest mulige ressourceudnyttelse og er helt klar til at tage de næste skridt mod den
cirkulære økonomi.
Vi har dog en stor udfordring med den tidsplan, der er lagt op til i aftalen og i den
nylige udstedte affaldsbekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at de 9 af de 10 fraktioner skal være fuldt implementeret d. 1. juli 2021.
Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse (§28) skal kommuner og affaldsselskaber
søge dispensation fra datoen den 1. juli 2021. Miljøstyrelsen har udsendt ”Vejledende udtalelse om dispensation fra implementeringsfristen 2”, som angiver, at
kommunerne skulle være gået i gang i sommer, da Klimaplanen blev vedtaget d.
16. juni 2020, og Miljøstyrelsen efterfølgende sendte en opfordring til kommunerne.
Vi bliver nødt til at gøre opmærksom på, at kommunerne alene udfører aktiviteter, når de har et klart retligt grundlag – og ikke på baggrund af politiske aftaler i
Folketinget eller opfordringer fra myndigheder, der ikke er bindende for disse.
Alternativt ville kommunerne operere uden hjemmel og dermed risikere at gennemføre aktiviteter – og påtage sig omkostninger - på vegne af borgerne og på
deres regning, som kunne vise sig ikke at være forenelige med det retlige
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grundlag, der efterfølgende blev udmøntet. Med andre ord kunne kommunerne
have udrullet nye henteordninger, der efterfølgende skulle trækkes tilbage.
Fra affaldsbekendtgørelsens udstedelse til deadline har kommunerne altså haft
seks måneder. Ingen kommuner kan udrulle nye ordninger på seks måneder.
De kommuner, der når i mål, vil udelukkende kunne gøre dette, fordi de (ved en
tilfældighed) allerede var ved at udrulle nye ordninger, der matcher de opsatte
krav til de nye henteordninger.
Det er voldsomt problematisk at stille borgerne i udsigt, at nye ordninger vil stå
klar over hele landet næste sommer, når det rent fysisk ikke kan lade sig gøre.
Derfor opfordrer vi på vegne af 21 kommuner og kommunale selskaber til, at der
gives en generel dispensation fra kravet om fuld implementering af de 10 fraktioner 1. juli 2021.
Baggrund for opfordringen
Vi støtter den øgede affaldssortering og vores anmodning skyldes alene, at udrulningen af de nye henteordninger hos borgerne kræver tid til at gennemføre.
Demokratiske processer i kommunerne, borgerinvolvering og -høringer samt en
række praktiske og logistiske forhold i form af udbudsperioder for indkøb af
spande, levering af renovationsbiler er alle elementer, der ikke kan springes
over. Offentlighedsreglerne gælder for kommunerne, og produktionen af en renovationsbil tager en tid, det tager.
Vores konservative skøn er, at det tager mellem 21 og 31 måneder at sikre fuld
implementering fra det retlige grundlag er på plads. Dette skøn baseres på de
nyeste oplysninger fra kommuner og kommunale selskaber.
Omkring halvdelen af landets kommuner inkl. KL og DAF har i høringssvar til affaldsbekendtgørelsen gjort opmærksom på, at de ikke kan overholde implementeringsfristen for nye henteordninger d. 1. juli 2021. Dette understøttes af en
rundspørge, som Dansk Affaldsforening netop har foretaget, der viser, at kun to
ud fra 30 adspurgte medlemmer, vil være i mål med de nye henteordninger til
sommer.
Opfordring om generel dispensation
Af høringsnotatet3 fremgår det, at Miljøstyrelsen under ”særlige omstændigheder og i begrænset omfang” kan dispensere fra implementeringsfristen, men
når tidsplanen er en helt generel udfordring, bør der tages hensyn til dette.
3

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64272
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Med baggrund i tidsplanen fra det vedlagte notat kan vi beregne, at en fuld implementering kan være gennemført omkring 1. juli 2023 – 31 måneder fra det retlige
grundlag faldt på plads med den netop udstedte affaldsbekendtgørelse. Derfor
ønsker vi, at den generelle dispensation gives således, at kravet først gælder fra
denne dato og dermed udskydes med to år.
En generel dispensation vil sikre den nødvendige forventningsafstemning med
borgerne, give tid til en grundig implementering, så borgernes store engagement
i og tillid til affaldssortering fastholdes.
Samtidig vil en generel dispensation reducere de administrative byrder betragteligt for både de statslige myndigheder og kommunerne, når størstedelen af disse
undgår at skulle udarbejde og indsende dispensationsansøgninger.
Vi ønsker at komme godt i mål med den øgede affaldssortering og ser frem til at
løfte opgaven. Derfor håber vi, at du vil tage positivt imod vores henvendelse.
Med venlig hilsen

Mads Jakobsen
Bestyrelsesformand
Dansk Affaldsforening

Søren Frandsen
Bestyrelsesformand
Favrskov Forsyning

Hanne Smedegaard
Næstformand
Favrskov Forsyning

Sara Funch
Direktør
Favrskov Forsyning

Else-Marie Langballe Sørensen
1. Viceborgmester og
Formand for Klima- og Miljøudvalget
Vordingborg Kommune

Side 2 af 2

Thomas Møller Nielsen
Bestyrelsesformand
Halsnæs Forsyning A/S

Anja Rosengreen
Formand for Udvalget for Miljø og Plan
Halsnæs Kommune

Jørgen Grüner
Formand for Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget
Slagelse Kommune

Poul A. Larsen
Bestyrelsesformand
AffaldPlus

Jens Lauritzen
Bestyrelsesformand
Vesthimmerlands forsyning

Morten Aaby Nielsen
Direktør
Vesthimmerlands Forsyning

Finn Sander Jensen
Bestyrelsesformand
Renosyd

Annemette Fuglsang
Direktør
Renosyd

Side 2 af 3

Thomas Andresen
Borgmester
Aabenraa Kommune

Tom Ahmt
Kommunaldirektør
Aabenraa Kommune

Jens Wistoft
Formand
ARWOS

Preben Friis-Hauge
Bestyrelsesformand
AFLD I/S

Steen Madsen
Direktør
AVV

Mads Søndergaard Thomsen
Bestyrelsesformand
Odense Renovation

Poul Erik Kristiansen
Formand
Assens Forsyning

Per Clausen
Rådmand, Miljø- og Energiforvaltningen
Aalborg Kommune

Side 3 af 3

Thomas Rand
Bestyrelsesformand
AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Jørgen Hammer Sørensen
Formand for Udvalget for Teknik og Miljø
Mariagerfjord Kommune

Mads Jakobsen
Bestyrelsesformand
Nomi4S

Susan Hedlund
Bestyrelsesformand
ARC

Hans Luunbjerg
1. Viceborgmester og bestyrelsesformand
Kerterminde Forsyning

John Harpøth
1. Viceborgmester og formand for Klima & Miljø
Holbæk Kommune

