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Miljøministeren  

Miljøministeriet 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 

Kopi sendt til forligskredsen bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirku-

lær økonomi 

Kære Lea Wermelin 

 

Med klimaplanen for affald og cirkulær økonomi fra i sommer er der truf-

fet politiske beslutninger, der ændrer væsentligt på rammerne for den 

kommunale affaldshåndtering. KL og kommunerne har fuld forståelse for 

målet om mere genanvendelse og ønsker at bidrage til at nå det bedst 

muligt og hurtigst muligt. Ændringerne er dog så omfattende, at der er 

brug for en rimelig tid til at implementere dem ordentligt og klogt med re-

spekt for både de grundlæggende lokaldemokratiske spilleregler , udbuds-

processer og mulighed for at finde og gennemføre de gode løsninger i 

praksis, så den ønskede virkning opnås. Med denne henvendelse vil vi 

gerne redegøre for de store reelle udfordringer i de politisk fastsatte tids-

frister for implementeringen af de nye affaldssystemer og på den bag-

grund appellere til en mere realistisk og rimelig tidsramme. 

 

Procedurer og regler for affaldsplanlægning og de kommunale affaldspla-

ner følger af affaldsbekendtgørelsen og skal udarbejdes med udgangs-

punkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride mod 

denne.  

 

Miljøstyrelsen har ved tre lejligheder i hhv. 2018, 2019 og 2020 officielt 

udskudt udarbejdelsen af den nationale affaldsplan, og hver gang givet 

udtryk for, at kommunerne kunne vente med at udarbejde deres planer, til 

den nationale plan forelå, og at kommunerne tilmed ville få den fornødne 

tid til at forberede og udkomme med deres nye lokale affaldsplaner, så 

de kunne sikre sig, at de dækkede de lokale behov og ville være i over-

ensstemmelse med den nationale plan. 

 

Et høringsudkast til national plan blev offentliggjort den 8. december 

2020 og en ny affaldsbekendtgørelse blev offentliggjort den 24. decem-

ber 2020. Nu blev det fastsat, at kommunerne allerede et halvt år efter 

senest den 1. juli 2021 skal husstandsindsamle 9 affaldstyper (tekstiler 

først fra 1. januar .2022), og der beskrives i alt 12 forskellige lovlige kom-

binationsmuligheder for, hvordan de 10 affaldstyper kan indsamles sær-

skilt eller kombineret, blandt hvilke kommunerne herefter skal vælge og 

planlægge for samt udføre inden 1. juli 2021.   

 

Konkret viser kommunal erfaring, at det typisk tager ca. 31 måneder at 

implementere en ny affaldsordning, når der skal tages højde for de 

grundlæggende procestrin med planlægning, udbud, kommunikation til 
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borgerne, levering af nye beholdere mv. Leveringstiden på både behol-

dere og skraldebiler er pt. på 6-12 måneder, fordi mange kommuner skal 

have nye systemer på samme tid. 

 

Situationen er derfor, at det ikke er muligt for mange kommuner at nå at 

implementere et nyt affaldssystem, som tilmed er meget omfattende, på 

bare 6 måneder. I forhold til at nå den ønskede virkning af ordningen, 

nemlig større reel genanvendelse, er det vigtigt, at det nye affaldssystem 

kommer godt fra start, og at vi får borgerne med. Det kræver både over-

holdelse af offentlighedsreglerne om høringer, reel borgerinddragelse 

mv., og kommunikation til borgerne med vejledning i ny sorteringspraksis. 

Kommunerne kan ikke bare rulle ca. 5 mio. nye beholdere ud, uden at 

overholde disse grundlæggende processer, der gælder for den kommu-

nale opgaveløsning. 

 

Bekendtgørelsen indeholder en dispensationsmulighed for opfyldelse af 

tidsfristen, men i en vejledende udtalelse om dispensationsadgangen 

skriver Miljøstyrelsen, at dispensationsansøgninger, der er begrundet i 

manglende tid til affaldsplanlægning inden fristen, vil få meddelt afslag – 

på trods af alle tidligere udsagn om, at affaldsplanlægningen kan afvente 

den nationale affaldsplan. Det er uholdbart. Offentlighedsregler har be-

tydning, eftersom endeligt valg af kombinationsmulighed har endda afgø-

rende betydning for borgernære forhold som antal af beholdere, tøm-

ningsfrekvens og ikke mindst økonomi, men også for kvalitet og genan-

vendelighed af det indsamlede affald. Dispensationsmuligheden, som 

Miljøstyrelsen har givet, er også en ganske omfattende og ressourcekræ-

vende proces, der blot afstedkommer bureaukrati. 

 

Kommunerne vil gerne bidrage og kan nå langt, men de kan ikke presse 

en opgave, der normalt tager 31 måneder at gennemføre, ind på 6 måne-

der, og samtidig overholde de nævnte lokaldemokratiske processer. Det 

er desuden kontraproduktivt, at der er sat urealistiske frister, der reelt 

sætter det lokale demokrati ud af spil. Det er nemlig omkostningstungt at 

opsige eller ændre eksisterende kontrakter midt i kontraktperioden. Det 

er forståeligt, hvis politikerne har truffet beslutninger uden at kende til de 

konkrete detaljer i implementeringen. Derfor har KL og ca. halvdelen af 

landets kommuner sendt fyldige høringssvar, der sagligt redegør for, 

hvorfor en forlængelse af tidsfristen er relevant. KL er uforstående over 

for, at oplysningerne i høringssvarene ikke har ført til ændringer i den en-

delige bekendtgørelse, når det på ingen måde handler om manglende 

vilje til at bidrage til genanvendelsesmålet, men udelukkende om en reali-

stisk tidsramme at gøre det indenfor. 

 

KL igangsætter nu en survey med det formål at skaffe fuldt overblik over, 

hvor langt kommunerne er med de 10 forskellige ordninger i de forskel-

lige boligområder, og hvornår kommunerne forventer at være i mål. KL vil 

opfordre til gensidig forpligtelse og samarbejde mellem stat og kommu-

ner, så vi kan følge udviklingen tæt, herunder også en platform for fælles 

affaldskommunikation som initiativ i den nationale affaldsplan. 
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Kommunerne arbejder kontinuerligt på at genbruge og genanvende mere 

og tager den grønne omstilling seriøst. De arbejder benhårdt på at nå re-

geringens mål, men de har ganske enkelt ikke mulighed for at leve op til 

de tidsmæssige krav, der nu er fastsat.  

 

Hvis vi skal knække affaldskurven med mindre affald, mindre spild og 

mere genbrug og udsortere 80 pct. dansk plastik fra forbrænding i 2030, 

kræver det samarbejde og lydhørhed over for dem, der har ansvaret for 

opgaven og kontakten med borgerne. 

   

Derfor anmoder KL om, at implementeringsfristen for nye affaldsordnin-

ger kan udskydes til udgangen af 2023. Vi ser det som helt afgørende for 

affaldsområdet og borgernes tillid og for, at realiseringen af klimaplanen 

kan lykkes, hvilket vi har en fælles interesse i.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kenneth Muhs 

Fungerende formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg,  

Borgmester i Nyborg Kommune  

 

 
 


