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Høringssvar fra KL over Danmark uden affald - 
ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018
KL har modtaget udkast Danmark uden affald - ressourceplan for 
affaldshåndtering 2013-2018 i høring. Vi skal på den baggrund udtale 
følgende, idet der tages forbehold for den politiske behandling af sagen.

Generelle bemærkninger 

KL støtter ressourceplanens mål om at skifte fokus fra affald til ressourcer, 
hvor værdien af materialerne og næringsstofferne i affaldet udnyttes bedre. 
Det er positivt, at der arbejdes med en samfundsmæssig holdningsændring, 
så vi ser vores affaldsproduktion som et aktiv – en ressource, vi skal 
udnytte. 

En succesfuld omstilling er et fælles ansvar, som vi foreslår, at stat og 
kommuner arbejder tæt sammen om at realisere. Omstillingen bør ske i 
samspil med udviklingen af ny teknologi, og drevet af 
forretningsmuligheder for danske virksomheder og af forventningerne til 
essentielle ressourcers tilgængelighed på længere sigt. 

Vi noterer os, at regeringen erklærer sin tillid til kommunerne, og at planen 
umiddelbart ikke stiller krav om implementering af nye ordninger. Det er 
positivt, at kommunerne har frihed i valg og udformning af ordninger m.v. 
Det er også positivt, at planen rummer en række initiativer, der støtter 
erfaringsopsamling, udvikling af nye indsamlingsordninger samt sorterings- 
og behandlingsanlæg m.m. Men det kræver en koordineret og styret indsats 
at nå de ambitiøse mål. Denne dialog og proces ser vi frem til.

Omvendt giver planen ingen nye virkemidler, og målet om 50 % genan-
vendelse er så markant, at det forventeligt kun kan nås ved indsamling af 
organisk affald og yderligere sortering af det tørre husholdningsaffald, 
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hvilket ærligt bør fremgå af planen. KL ønsker en nærmere drøftelse af 
Miljøstyrelsens beregningsmodel anført i bilag 5. Definitionen af 
husholdningsaffald kan hverken genfindes i affaldsdirektivet eller den 
danske affaldslovgivning.

Den varslede evaluering i 2016 skal aftales nærmere med KL. Det giver ikke 
mening at evaluere på baggrund af data fra affaldsdatasystemet i 2016.  Der 
er en række udfordringer med at få en retvisende opgørelse af 
genanvendelsen på kommuneniveau. 

Ressourceplanen varsler ændringer, men beskriver ikke nærmere, hvordan 
vi opnår en mere effektiv affaldsforbrændingssektor. Vi mener, at 
samarbejdet i "ressourcesporet" om sorteringsanlæg og organisk affald 
kræver kommunernes opmærksomhed og gensidige tillid. Det risikerer 
spørgsmål om liberalisering og afvikling af forbrændingskapacitet at 
forstyrre. Det er derfor vigtigt, at tænke "ressourcespor" og 
"forbrændingsspor" sammen, så vi har tiden til at gennemføre et ansvarligt 
kursskifte. 

I kursskiftet skal Danmarks muligheder ses i en europæisk kontekst. 
Samtidig med at vi sørger for, at kvaliteten af genanvendelsen er i orden, 
skal vi være åbne over for fordelene ved, at affaldsbehandlingen sker på 
tværs af landegrænser og have fokus på de områder, hvor vi får størst effekt 
af investeringerne i Danmark. 

Endelig mangler vi forebyggelsesstrategien, som også kan have stor 
betydning for, om vi kan nå høje genanvendelsesmål. Forebyggelse og 
cirkulære ressourcestrømme er det mest fornemme, og det er naturligvis 
positivt, hvis affaldet kan undgås. Bagsiden er, at det forringer 
kommunernes mulighed for at nå målet, hvis der trækkes genanvendeligt 
affald ud af affaldsstrømmen, da det påvirker genanvendelsesandelen 
negativt. At forebyggelsesstrategien mangler, betyder også, at kommunerne 
savner det fulde input til forhold til den kommende affaldsplanlægning. 

Hovedsynspunkter i punktform

Tværgående

 Erfaringsopsamling, information og videndeling mellem 
kommunerne er essentielt

 Øget og forbedret digitalisering til at understøtte initiativerne kræver 
valide data og ensartedhed – det er et stort behov for et kvalitetsløft 
af såvel affaldsdatasystem, affaldsregister som Nstar

 Ved sammenligning og vurdering af målopfyldelsen bør det ske med 
tanke på effekterne for miljøet og ikke kun ud fra 
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genanvendelseprocenter. De 50% sætter ved den valgte metode 
kommunerne under pres og  kan give incitamenter til at genanvende 
de tungeste fraktioner frem for dem, der har en større miljø-, 
ressource- eller klimaeffekt. Fx giver plast kun et beskedent bidrag 
til genanvendelsesprocenten, men et stort bidrag til klimaeffekten. 

Husholdningsaffald 

Fastsættelsen af mål bør understøtte kvaliteten i affaldshåndteringen og 
dermed ressourcekredsløbet.

For at sikre en ansvarlig omstilling af affaldssystemet skal stat og 
kommuner være i tæt dialog og understøtte udvikling og stordrift.

Nye indsamlingssystemer og behandlingsløsninger kalder på forpligtende 
partnerskaber, hvor stat, kommuner og virksomheder tager fælles ansvar for 
ressourcerne.

Sorteringsanlæg

”State of the art” sorteringsanlæg skal være en miljømæssigt og økonomisk 
effektiv løsning, hvor der sikres stordriftsfordele.

Der skal kunne modtages affald fra både husholdninger og virksomheder. 

Organisk affald

Demonstrations- og udviklingsprojekter bør afklare, hvilke indsamlings- og 
behandlingsløsninger, som kommunerne skal vælge.

Der skal være robuste indsamlings- og behandlingsløsninger, som giver en 
miljømæssig gevinst på plads, inden borgerne skal til at sortere det 
organiske affald fra. 

Kommunerne skal have forlænget muligheden for at indsamle organisk 
affald fra virksomheder.

Affald fra servicesektoren

Kommunerne skal kunne tilbyde indsamling af genanvendeligt affald over 
for en bredere kreds af virksomheder.

Der bør også fastsættes forpligtende mål for erhvervsaffaldet, hvor det 
underbygges, hvordan målene opnås.
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Elektronikaffald

Der er brug for en yderligere indsats for at sikre værdifulde ressourcer i 
elektronikaffaldet. 

Bygge- og anlægsaffald

Området skal prioriteres højere blandt andet ved en øget tilsyns- og 
vejledningsindsats på byggepladser og modtageanlæg.

Der skal yderligere fokus på at hindre unødig spredning af farlige stoffer i 
affald fra byggeri og anlæg.

Der er behov for et generelt kompetenceløft hos alle aktører

Grøn omstilling 

Der er behov for at indtænke kommunerne, som en aktiv part i en grøn 
omstilling, samt skabe klare rammer for, hvordan stat, kommuner og 
virksomheder kan samarbejde i forpligtende partnerskaber. 

Tilsyn og håndhævelse 

Det er vigtigt at kommunerne kan være i dialog med virksomhederne og 
kan stille krav og/eller motivere efter behov. 

Mængder og kapacitet 

Planen bør forholde sig til sammenhængen med energisystemet samt import 
og eksport af energi- og materialeressourcer.

Den videre proces
Da omstillingen og det ambitiøse mål rummer markante udfordringer er der 
behov for et tæt samarbejde for at løfte ressourcedagsordenen. 

Vi ser et perspektiv i et dedikeret partnerskab mellem staten og 
kommunerne, hvor KL og KTC-undergruppen for affald og ressourcer kan 
indgå i en samarbejde med Miljøstyrelsen om implementeringen af 
ressourceplanen. 

Med henblik på at arbejdet struktureres, foreslås et kommissorium og en 
tidsplan for samarbejdet med en tidshorisont på 3-5 år. Samarbejdet sker 
mellem myndighederne og med et strategisk sigte.
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Ved siden at dette myndighedssamarbejde foreslås – inspireret af det 
velfungerende samarbejde i Energisparerådet – nedsat et Ressourceråd med 
deltagelse af de 10-15 mest betydende aktører. I rådet kan der ske en 
løbende justering af indsatsen, tilrettelægges partnerskaber og faciliteres 
processer.  

Med venlig hilsen

Anders Christiansen

Uddybende specifikke bemærkninger følger nedenfor:
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Specifikke bemærkninger

Husholdningsaffald 

Husholdningsaffaldet er centralt, da det vedrører alle borgere og udgør en 
stor del af affaldet. Målet om 50 % genanvendelse er imidlertid særdeles 
markant, når udgangspunktet er 22 % i 2011. Som det understreges i 
ressourcestrategien fra oktober, er det vigtigt, at indsatsen tilrettelægges 
omkostningseffektivt og på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde. 
Da der er stor forskel på omkostningerne, og hvad der giver mening lokalt, 
bør det tydeliggøres, at målet er vejledende for kommunerne samlet set.

Målet på 50 % genanvendelse risikerer desværre at virke mod hensigten, da 
en forfølgelse af målet ikke automatisk har en positiv miljømæssig gevinst. 
Ved alene at måle på, hvad der er indsamlet til genanvendelse, afspejles ikke 
de forskelle, der er ved at genanvende et kg plast, et kg kartoffelskræller 
eller et kg glas – eller hvad alternativet til genanvendelsen er. En snæver 
fokusering på målet giver anledning til at gå efter de affaldsfraktioner, som 
vejer mest, og i øvrigt samle mest muligt ind til genanvendelse uden tanke 
for kvaliteten, og dermed hvad der bruges i ny produktion. Dermed rettes 
fokus væk fra det, som burde være det essentielle, nemlig reelt at bidrage til 
ressourcekredsløbet. Det er især for farligt affald og plast, hvor der er 
behov for at supplere mængdeopgørelser i ton med mål for kvaliteten. Det 
er især vigtigt at bevare fokus på farligt affald, så den høje standard for 
håndtering af denne affaldstype opretholdes. 

KL kan på vegne af kommunerne i tæt dialog med Miljøstyrelsen pege på, 
hvordan omstillingen af affaldssystemet sker mest hensigtsmæssigt. Vi 
stiller gerne vores viden til rådighed i forbindelse med de mange initiativer, 
der oplistes i ressourceplanen. På mange af områderne ligger kommunerne 
inde med stor viden og erfaring. 

Der er brug for at understøtte stordriftsfordele og de optimale 
oplandsstørrelser, og at hver kommune ikke selvstændigt finder egne 
løsninger. Det kan understøttes ved at fastsætte klare og målbare mål for, 
de indsatser der skal prioriteres. På den måde sikres, at der sker en vis 
ensretning i den måde kommunerne håndterer affaldet på, uanset hvor man 
befinder sig. Samtidig vil det samlede mål kunne nås hurtigere og mere 
effektivt. 

Konkret skal der ske en afklaring af, hvordan de i Finansloven afsatte 200 
mio. kr. udmøntes. Her mener vi, at kommunerne og staten bør spille en 
central rolle ved at samarbejde om opgaven ved at understøtte en 
implementering af ressourceplanen ved blandt andet at samle og oplyse om 
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erfaringer. Et virtuelt videncenter for kommunal erfaringsopsamling og 
vidensdeling skal overvejes. 

Med henblik på at udnytte de eksisterende erfaringer bør de gode eksempler 
for håndtering af husholdningernes affald, som allerede foreligger, 
offentliggøres hurtigst muligt, så kommunerne kan bruge dem i forbindelse 
med den kommende planlægning. For at kommunerne kan arbejde mere 
aktivt med at lære fra andre af EU, bør der også gives tilskud til 
erfaringsudveksling mellem kommuner på tværs af lande. 

Der efterlyses en sammenhængende argumentation for, at det er hos 
husholdningerne, at der er mest hente. Endelig bør det præciseres, i hvilken 
udstrækning et initiativ i ressourceplanen er en kommunal opgave – eller 
hvornår og hvordan det eventuelt bliver det. Der ses således ikke en klar 
rollefordeling i ressourceplanen. En samlet handlingsplan, hvor de enkelte 
initiativer er anført, herunder med parternes rolle i forbindelse med 
initiativet og tidshorisont for gennemførelse, kunne lette kommunernes 
overblik.

Borgerne skal være klar over, at samfundet forventer en øget udsortering af 
affaldet. Det er positivt, at planen rummer en informationsindsats over for 
borgerne, hvilken vi håber retter sig mod ressourceplanens indsatser og mål.

Sorteringsanlæg

Sorteringsanlæg er væsentligt. Ikke alene grundet de miljømæssige gevinster, 
men også fordi de giver mulighed for at reducere antallet af 
affaldsbeholdere. Det vil frigøre plads, hvilket særlig har værdi i tætte 
byområder. Færre beholdere vil også gøre det enklere for borgerne at 
sortere rigtigt, og dermed øget kvaliteten af og opbakning til 
kildesorteringen. I spredt bebyggelse eller områder, hvor der ikke allerede er 
kildesortering, kan en samlet opsamling af genanvendeligt affald med 
henblik på efterfølgende sortering billiggøre indsamlingen, da der ikke skal 
investeres i beholdere og biler i samme omfang som ved fuld kildesortering. 

Vi mener, at det bør overvejes at koble partnerskab for plastaffald med 
udviklingen af affaldssorteringsanlæg, idet sortering af plast kan indgå som 
en del af et ”state of the art” sorteringsanlæg. Et automatisk sorteringsanlæg 
med tilstrækkeligt store mængder kan understøtte planens hensigt om 
fortsat udvikling af teknologierne og systemløsningerne, så energi og 
materialeressourcer udnyttes endnu bedre. 

Automatiske affaldssorteringsanlæg skal være miljømæssigt og økonomiske 
effektive. Det er imidlertid vigtigt at være bevidst om de geografiske 
forskelle, der er mellem Hovedstadsområdet og det øvrige Danmark. 



8

Befolknings- og virksomhedstæthed og dermed affaldsproduktionen har en 
anden spredning i provinsen, men der skal fortsat sikres 
behandlingsmuligheder, der understøtter regeringens ressourceplan. Det 
kan betyde, at der skal tænkes i forskellige løsningsmuligheder for at opnå 
samme effekt i hele landet. 

Det er oplagt, at der placeres et anlæg i Hovedstadsområdet, hvor 
affaldsgrundlaget er størst og afstandene overskuelige. Her kan sortering af 
plast indgå som en del af et ”state of the art” sorteringsanlæg. Behandlingen 
af plast er således fortsat en stor udfordring på grund af mange typer og 
krav til renhed. Visse anlæg til behandling af plast modtager ikke blandet 
plastaffald, og anlæg, der modtager hård og blød plast samlet, tager en 
meget høj pris for modtagelsen. Samtidig er der ikke sikkerhed for, at 
plasten reelt bliver genanvendt. 

I forhold til afsætning er det sådan, at kommunerne må tilrettelægge 
indsamlingsordninger efter de løsninger, der tilbydes i privat regi uden 
hensyntagen til serviceniveau, arbejdsmiljø, økonomi m.v. Sorteringsanlæg 
med kommunal deltagelse kan være med til skabe afsætningsmulighed og 
samtidig ensarte affaldsstrømmene. Det skal i den sammenhæng afklares, 
hvilke affaldsfraktioner, som kommunerne med fordel kan indsamle samlet 
med henblik på efterfølgende sortering.

”State of the art” sorteringsanlæg bør være for affald fra både 
husholdninger og virksomheder, idet affald der ligner husholdningsaffald, 
bør indsamles og behandles på samme vis. I den sammenhæng er det 
afgørende at få afklaret mulige forretningsmodeller samt organisering og 
rammevilkår for at sikre, at man finder sammen i tilstrækkeligt store 
oplande og forholder sig til væsentlige spørgsmål som påpeget i 
Miljøministeriets fyrtårnsprojekt om sorteringsanlæg. Med henblik på at få 
de bedste fremadrettede løsninger på ressourceudfordringen skal 
samarbejdet sikre stordrift og udnytte parternes forskellige kompetencer og 
finansieringsmuligheder. 

En barriere i det offentligt-private samarbejde om drift af behandlingsanlæg 
er, at det kommunale affald og erhvervsaffald er reguleret forskelligt. Der er 
behov for maksimal fleksibilitet for behandlings- og modtageanlæg, så 
husholdnings- og erhvervsaffald kan behandles på samme anlæg og vilkår 
med henblik på realisering af stordriftsfordelene. Det samme gør sig 
gældende for de regler, der generelt findes for at etablere samarbejder på 
tværs af offentlige og private aktører. Der opfordres til at underbygge de 
gode intentioner om samarbejde aktørerne imellem med lovændringer, der 
muliggør dette.
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Større sorteringsanlæg giver bedre mulighed for løbende at afprøve og 
indføre ny teknologi. Derfor skal mængderne samles, og der bør skal være 
opmærksomhed på og incitament til, at der løbende sker modning og 
ibrugtagning af ny teknologi under hensyntagen til økonomi, efterspørgsel 
og forventet ressourceknaphed. 

Ved tilskud til udvikling og demonstration af et ”state of the art” 
affaldssorteringsanlæg til håndtering af tørre fraktioner er det essentielt, at 
der sker en tæt koordinering mellem den kommunale 
kildesortering/kildeopdeling og den automatiske eftersortering. Det er også 
væsentligt, at kommunerne har den videst mulige leveringsret til et 
kommende fælles sorteringsanlæg, uden at de kommunale leverancer skal 
sendes i udbud. Ved almindeligt udbud er der i praksis begrænset mulighed 
for løbende at optimere genanvendelsen, og der er desuden risiko for, at 
den forbrændingsegnede rest ender på udenlandske anlæg. 

Organisk affald

Det er meget vigtigt at finde løsninger, der på en gang sikrer en udnyttelse 
af næringsstofferne. Blandt andet er der behov for at se nærmere på, hvad 
de mest optimale måder at indsamle på i det åbne land og i byområder, 
herunder udfordringer med nedgravede beholdere, mobilsug og skakte. 
Fordi omlægningen af indsamlingssystemet har stor betydning for den 
enkelte borger og samtidigt store økonomiske konsekvenser, er det vigtigt 
at få fundet det rigtige ”set up”. 

Mange borgere vil gerne sortere det organiske fra, og det skal vi give 
mulighed for. Men vi skal undgå fortidens fejl, der ofte står lysende klart i 
borgernes bevidsthed. I erkendelse af tidligere tiders udfordringer i blandt 
andet Helsingør og Aarhus Kommuner, er det vigtigt, at løsningerne og 
kapaciteten er der, inden vi beder borgerne om at sortere. Vi skal tage 
ansvar for, at der netto er miljømæssige gevinster og herunder sikre, at 
næringsstofferne i den sidste ende kan bringes ud på landsbrugsjord, 
optages af planterne og indgå i nye fødevarer. Vi skal med andre ord 
respektere borgernes indsats i køkkenet. 

Kommunerne mangler retningslinjer for, hvilke former for behandling af 
bioaffald, der ønskes anvendt. Da ressourceplanen også skal ses i 
sammenhæng med energiaftalen er, bør krav om behandling med 
energiudnyttelse overvejes. 

Hjemmekompostering har været og er udbredt i mange kommuner. Der bør 
afklares, om ressourceplanen lægger op til en udfasning af 
hjemmekompostering eller om hjemmekompostering er en hensigtsmæssig 
måde at udnytte en del af bioaffaldet på. 
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Kommunernes mulighed for at tilbyde virksomheder deltagelse i ordning 
for organisk affald ophører 1.1.2016. Samtidig fremgår det af 
ressourceplanen, at affald fra andre kilder med tilsvarende affald, kan 
indregnes i genanvendelsesmålet. Vi mener, at organisk 
dagrenovationslignende affald fra fortæring og madaffald fra 
spiserum/spisesteder og kantiner ved virksomheder bør indsamles med 
henblik på bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Nogle steder findes der 
ikke private indsamlere, der tilbyder afhentning af organisk affald. Det 
betyder, at såfremt det organiske affald ikke indsamles i den kommunale 
ordning, vil ressourcerne i det organiske affald ikke blive udnyttet optimalt. 

En begrænsning i kommunernes adgang til alene at indsamle den organiske 
del af affaldet frem til 2016 vil medføre en betydelig risiko for, at mange 
især virksomheder med en mindre produktion af organisk 
dagrenovationslignende affald efterfølgende vil håndtere det organiske 
affald som restaffald. Selvom der fra 2016 vil blive etableret private 
indsamlingsordninger for kildesorteret organisk dagrenovationslignende 
affald fra virksomheder, vil en sådan ordning primært være målrettet 
virksomheder med større produktion af organisk dagrenovation. 

Hensynet til kommunernes tilrettelæggelse af ordningerne bør også tages i 
betragtning. Forskellen i reguleringen af henholdsvis organisk 
dagrenovation/dagrenovationslignende affald fra husholdninger og erhverv 
kan betyde, at virksomheder i kommuner med rumdelte beholdere vil 
opleve, at de skal bruge ordningen for den del af affaldet, der vedrører 
restaffald, men ikke ordningen for organisk affald. Det vil sige, at det ene 
rum i beholderen vil være tomt. Til gengæld skal det organiske affald 
håndteres i privat regi med yderligere opsamlingsmateriel til følge. Endelig 
er det af stor værdi, at organisk affald håndteres på samme måde, uanset om 
du er på arbejde eller hjemme.

Der bør på den baggrund ikke være udløb i forhold til muligheden for at 
benytte den kommunale ordning og dermed servicere interesserede 
virksomheder, hvilket kan medvirke til at fastholde og eventuelt øge 
genanvendelsen af det organiske affald. Med fokus på ressourcerne er det 
essentielt, at kommunerne har denne mulighed, da det er kommunernes 
erfaring, at private transportører ikke er opsøgende over for især mindre 
virksomheder, fordi kundegruppen ikke er tilstrækkelig kommercielt 
attraktiv. 
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Haveaffald

Med henblik på at nå effekterne for haveaffald mangler vi vejledning om, 
hvordan vi bedst indsamler og opdeler haveaffaldet i de tre grupper, som 
skal energiudnyttes ved bioforgasning og forbrænding eller komposteres.

Gebyrstruktur

I forhold til den varslede analyse af gebyrstrukturer på affaldsområdet, 
foreslår vi, at det i højere grad bliver muligt at belønne f.eks. boligselskaber, 
der er gode til at sortere.

Affald fra servicesektoren

I dag kan kommunerne tilbyde afhentning af genanvendeligt affald fra 
virksomheder i blandede bolig- og erhvervsejendomme. Det foreslås, at 
tilbuddet udvides til alle virksomheder, hvilket især giver mening i 
byområder, hvor kommunen samler tilsvarende affald ind fra 
husholdninger. Baggrunden for forslaget er, at mange mindre virksomheder 
ikke kan få tilbud på afhentningsløsninger for genanvendeligt affald fra 
private indsamlere, fordi mængderne fra den enkelte virksomhed er 
begrænsede. Hensigten med forslaget er at forbedre 
genanvendelsesmulighederne hos især små virksomheder – ikke mindst i 
servicesektoren. 

Vi savner, at der også opstilles forpligtende mål for virksomhederne. 
Manglen på mere forpligtende mål over for virksomheder virker 
ubegrundet, og placeringen af ansvaret for at nå en højere genanvendelse 
hos servicesektoren selv synes bekymrende. Med liberaliseringen af det 
genanvendelige erhvervsaffald, hvor affaldet gled ud af kommunens 
ansvarsområde, savner vi, at regeringens plan i højere grad forholder sig til 
virksomhedernes affald, og hvordan målene opnås her. Ved fastsættelse af 
mål bør fokus således være på affaldets sammensætning, frem for om vi 
taler husholdninger, servicesektor eller industri. Branchen er langt fra altid 
fuldt dækkende for virksomhedens aktiviteter, og produktionsvirksomheder 
også tilknyttet administration. Fra alle typer virksomheder er der organisk 
affald, papir, pap og andet husholdningslignende affald. 

Kommunernes manglende mulighed for at anvise affald til genanvendelse er 
en hindring for genanvendelsen. Dialogen med virksomhederne bliver også 
vanskeliggjort af, at kommunerne ikke kan hjælpe virksomhederne med 
forebyggende rådgivning omkring genanvendelse. Det kan være vanskeligt 
at få virksomhederne til at ressourceoptimere eller fremme industriel 
symbiose, når kommunerne ikke må beskæftige sig med virksomhederne 
affald til genanvendelse.
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Det er vores erfaring, at dækordningen virker ikke efter hensigten for små 
virksomheder. Indsamlere af dæk kræver store mængder af dæk, før de vil 
indsamle hos de enkelte virksomheder. Der bør som minimum være 
centrale pladser, hvor virksomhederne selv kan aflevere deres dæk uden 
betaling, ligesom de regionale pladser for WEEE.

Elektronikaffald

Vi er enige i, at elektronikaffald og batterier indeholder en række ”kritiske” 
ressourcer, hvorfor der med fordel kan gennemføres en yderligere indsats 
for at sikre værdifulde ressourcer i elektronikaffaldet. Det nuværende 
kollektive producentansvar understøtter ikke, at producenterne tænker på 
ressourcerne, og reglerne kan derfor overvejes suppleret med incitamenter 
med henblik på direkte tilbagetagning, som for eksempel pantordninger o.l. 
Desuden bør der ske en udvikling af behandlingen, så der sker en effektiv 
og reel udnyttelse af de ”kritiske” ressourcer.

Vi ser en del brugt elektronik blive eksporteret ud af landet. Det er svært 
for kommunerne at sikre, at det brugte elektronik ikke er affald. Vi har 
erfaringer med, at når vi i den ene kommune bliver for strenge, rykker 
eksport-virksomheden til en anden kommune. Vi mener der er brug for en 
mere præcis definition af, hvornår brugte elektroniske produkter er affald, 
og hvornår det stadig er et produkt samt klarhed over, hvilke 
dokumentationskrav vedr. oprindelse og stand, der kan stilles til 
eksportvirksomhederne. Det er både kommuner som tilsynsmyndighed og 
eksportørerne der har brug for den præcisering.

Derudover er der brug for en undersøgelse af om Danmark er interesseret i 
at eksportere brugte elektroniske produkter. Hvis ikke Danmark er 
interesseret i at eksportere brugte elektroniske produkter, er det så på grund 
af risikoen for dårligt arbejdsmiljø for modtagerne, risiko for skader på 
miljøet i modtagelandet eller fordi Danmark vil holde på de vigtige 
ressourcer?

Der er desuden behov for at gennemgå aftalen omkring el-skrot, da der er 
en del praktiske forhold omkring håndtering som i dag giver problemer. 
Således har mange kommuner i dag en-mands betjente pladser uden 
maskiner (truck o.lign.), hvilket betyder, at man ikke kan håndtere 
elektronikaffald som tidligere. Her er grænsefladerne ikke klare nok, og 
kommunerne står tilbage med logistisk dårlige og kostbare løsninger.
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Bygge- og anlægsaffald

Vi værdsætter de gode initiativer, herunder at skærpe krav til nedrivninger, 
så der fås bedre overblik over de stoffer, der indgår i byggeaffaldet. Der er 
især fokus på PCB, men der nævnes også andre farlige stoffer. 
Udfordringen er at få adskilt bygge- og anlægsaffaldet, så de problematiske 
stoffer behandles korrekt, mens de rene dele af især beton, tegl og asfalt 
skal genanvendes eller endnu bedre genbruges ligesom det i et vist omfang 
sker med mursten. 

Vi mener, at området er meget vigtigt og på grund af de markante mængder 
og udfordringer skal prioriteres højere. Ud over de nævnte initiativer i 
planen kan der være behov for at en øget tilsyns- og vejledningsindsats på 
byggepladser og modtageanlæg i lyset af de ofte store omkostninger, der 
kan være forbundet med miljøbeskyttelsen. Med henblik på at øge 
vidensgrundlaget er der behov for en styrket dialog mellem branchen og 
tilsynsmyndighederne. 

Ved fastsættelse af grænseværdi for indhold af PCB i byggeaffald, anbefaler 
vi at der fastlægges en opdeling af det forurenede bygge- og anlægsaffald i 
flere forureningsklasser i forhold til den videre anvendelse af affaldet, 
svarende til den klassificering der benyttes indenfor jordområdet.

Vi oplever allerede i dag, at der er fokus på andre miljøfremmede 
problematisk stoffer i bygge- og anlægsaffald end PCB når vi som 
myndighed skal anvise affaldet. Disse grænseværdier fastsætter alle 
kommunerne allerede i dag, både for PCB men også for andre 
miljøfremmede stoffer – for eksempel bly og kviksølv. Kommunerne har 
brug for retningslinjer med hensyn til de øvrige farlige stoffer i bygge- og 
anlægsaffaldet blandt andet om hvilke stoffer, der som minimum bør 
screenes for og gerne krav til analyser, samt grænseværdier for hvornår 
affaldet er rent nok til fri genanvendelse.

Der er meget fokus på virksomheder, som nedriver, men der kan også være 
PCB og andre farlige stoffer i bygningsaffald fra husstande. Ligesom der 
kan være PCB og andre farlige stoffer i affald fra mindre nedrivninger som 
falder under grænsen for screening. Dette affald ender typisk på 
genbrugspladserne og håndteres typisk som uforurenet. Det er spørgsmålet, 
om det er det miljømæssige bedste? Vi anbefaler, at der sættes fokus på 
dette og gerne med henblik på nogle fælles retningslinjer for håndtering af 
affaldet.

Det er desværre store mængder byggeaffald, der aldrig kommer til 
kommunens kendskab. Kommunen får primært viden om bygge- og 
anlægsaffald, når bygherren skal søge om enten nedrivningstilladelse eller 
byggetilladelse, hvilket langt fra er dækkende. Det er åbenlyst, at der 
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mangler viden om reglerne på området. Det gælder såvel for 
nedriverer/entreprenører, bygherrer og den private borger, der frembringer 
byggeaffald, herunder PCB-holdigt byggeaffald. Vi imødeser derfor det 
nationale informationsmateriale, som efter det oplyste, er på vej.

Bestemmelserne om brug af bygge- og anlægsaffald som erstatning for 
primære råstoffer, er vanskelige at administrere. Det er vanskeligt at fastslå 
om byggeaffaldet bruges som erstatning for primære råstoffer, eller om der 
er tale om affaldsbortskaffelse. Kommunerne mangler et mere præcist 
regelsæt, der kan danne baggrund for at klassificere materialerne som 
erstatning for primære råstoffer for eksempel tilsvarende reglerne om 
klassificering af WEEE ved eksport. 

Vi erfarer, at der er igangsat en del arbejde med branchen omkring selektiv 
nedrivning. Vi imødeser materialet, der forventes at medføre bedre kvalitet i 
affaldshåndteringen samt overholdelse af gældende regler om anmeldelse, 
screening m.m. Det fremgår også, at der stilles øgede krav til 
nedrivningsvirksomhedernes kvalifikationer. Vi ønsker desuden præciseret, 
om der med nedrivningsvirksomheder menes virksomheder, der som en del 
af deres aktiviteter foretager nedrivning af bygninger eller bygningsdele, 
f.eks. entreprenører, murermestre og lignende og ikke alene virksomheder, 
der har det som hovedaktivitet i CVR. 

Det fremgår ikke tydeligt i ressourceplanen, hvad kommunernes rolle er i 
forhold til at nå målsætningerne for bygge- og anlægsaffald, herunder 
vindmøller og fjernvarmerør. Kommunernes rolle ønskes derfor præciseret. 

Grøn omstilling 

I planen fylder partnerskaber som et redskab for at fremme en grønne 
omstilling meget. Det er med stor overraskelse, at vi ser, at kommunerne 
foreløbigt ikke er tænkt med ind i de tværgående initiativer med fokus på 
grøn omstilling og nye erhvervsmæssige muligheder. Vi mener, at 
kommunerne har meget at byde på i den sammenhæng. 

Ved samarbejder mellem stat/kommuner, virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner efter triple helix-konceptet mener vi, at det er 
vigtigt at bruge kommunernes viden og erfaringer, og at kommunerne kan 
spille en rolle, når det handler om grøn vækst og styrket eksport af 
teknologier. 

Kommunerne er afhængig af en stor udvikling for at løfte genanvendelsen 
af husholdningsaffaldet, og ud over affaldet fra husholdningerne afsætter 
kommunerne også affald fra egne institutioner. Kombinationen af relativt 
store mængder, som kan udgøre en værdifuld basis, og interessen for 
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innovation i form af nye tekniske løsninger og samarbejdsformer burde 
være attraktivt for virksomhederne. Det kan for eksempel vedrøre udvikling 
af nye løsninger til indsamling, sortering og behandling. Kommunerne har 
adgang til billigere finansiering og et godt indblik i, hvad der er behov for 
og samtidig realistisk. 

For at sikre, at løsningerne er holdbare og i tilstrækkelig grad indfrier 
ressourceplanens mål, er der også behov for statens aktive deltagelse. Det er 
regeringens mål, og derfor er staten en part, som skal være med til at finde 
egnede løsninger, der tager højde for  tekniske, miljømæssige og juridiske 
udfordringer. Teknisk/miljømæssigt skal investeringerne udmønte sig i 
faktiske gevinster, så der ikke blot sker en udsortering med henblik på 
genanvendelse, men også en faktisk genanvendelse af materialeressourcer 
og næringsstoffer. Juridisk er det essentielt, at partnerskaber og nye 
forretningsmodeller ”holder vand” i forhold til konkurrencemyndighederne 
og EU. Som påpeget i afsnittet om sorteringsanlæg opfordres der til at 
understøtte samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder, 
herunder gennemføre lovændringer, der muliggør dette.

For eksempel vedrørende indkøb og udbud samt byggeri og anlæg ønsker vi 
som ansvarlige ressourceforvaltere at indgå i partnerskaber, give 
incitamenter og stille krav. I den sammenhæng er der behov for nye 
modeller og tydelig¬gørelse af duelige samarbejdsformer mellem 
kommuner og private, hvilket passende kan ske i et samarbejde på nationalt 
plan, så der sikres den nødvendige kobling med rammevilkår, incitamenter 
og overholdelse af EU-retten. 

Endelig skal det løbende sikres, at effekterne står mål med omkostningerne. 
Ressourceplanen beskriver, hvordan der skal ske en markant udvikling i 
genanvendelsen og en omlægning af affaldssektoren, så målet og de 
forventede effekter kan nås. Der skal blandt andet udvikles nye 
indsamlingssystemer, sorteringsteknologi og være sammenhæng mellem 
kapacitet til bioforgasning og affaldsforbrænding. For at undgå fejlslagne 
kommunale investeringer er det vigtigt, at staten er medspiller og forholder 
sig til udfordringerne med fokus på at nå en højere faktisk genanvendelse, 
hvor indsamlede materialer erstatter nye råvarer. 

Den grønne omstilling skal ske med fokus på de områder, hvor vi får størst 
effekt af investeringerne i Danmark. I stedet for at ville det hele selv og 
kunne lidt på mange områder, skal vi i mange sammenhænge udnytte 
erfaringer fra udlandet. For at understøtte udvekslingen af viden og 
erfaringer skal vi i større grad samarbejde i clustre på tværs af landegrænser. 
Herved bliver vi selv klogere, og vi får afprøvet potentialerne i dansk 
teknologi. 



16

Tilsyn og håndhævelse 

Der lægges i ressourceplanen op til bedre tilsyn og håndhævelse for at nå 
planens mål. Planen refererer en rapport om lovgivningens 
innovationseffekt, hvor det er beskrevet, at ensartet og konsekvent 
håndhævelse af reglerne er afgørende for innovationen. Ensartet 
håndhævelse er også vigtigt for at undgå konkurrenceforvridning. 

Hvis tilsyn og håndhævelse skal bruges som styringsmidler til at 
gennemføre ressourceplanens mål, er det vigtigt, at der findes en enkelt og 
entydig hjemmel til håndhævelse. Vi oplever, at håndhævelsen 
vanskeliggøres af kompleksiteten i lovgrundlaget. Det gælder blandt andet 
for bygge- og anlægsaffald, reglerne om afbrænding, eksport af WEEE, 
private borgeres offentlige indsamling af brugte ting af ringe værdi (som 
velgørende organisation) m.fl. Senest har vi fået høringsudkast til stramning 
af eksportreglerne for EEE/WEEE i høring. Her ser det ud til, at der 
gennemføres et regelsæt, der gør det lettere for kommunerne at klassificere 
produkter/affald, hvilket er meget positivt.

Samtidig har vi modtaget ”Brændeovnsbekendtgørelsen” i høring. Her 
forslås det, at malet og lakeret træ må bruges som brændsel i små 
fyringsanlæg, der er godkendt til det. Det bliver til gengæld meget vanskeligt 
for kommunerne at håndhæve disse regler, da bevisbyrden bliver meget 
tung og vanskelig at håndhæve. 

Det er vigtigt, at reglerne er entydige både for borgere og virksomheder 
samt kommunerne, der skal administrere reglerne. 

Initiativet med øget vejledningsindsats i forhold til håndhævelse vil være en 
stor hjælp til kommunerne. Der stilles stadig større krav til kommunernes 
sagsbehandling, og vi oplever en stigende tendens til, at sagerne prøves ved 
statsforvaltninger, domstole m.fl. 

Dialog med og information til servicesektoren bør suppleres med et 
fokuseret tilsyn og håndhævelse, så det sikres, at der sker en udsortering og 
korrekt behandling. Tilsyn og håndhævelse af affaldsreglerne er normalt 
omfattet af det skattefinansierede område. Såfremt kommunerne skal lægge 
yderligere ressourcer til disse opgaver, bør det sikres, at kommunerne får 
midler til opgaven eller hjemmel til at finansiere opgaverne over det 
gebyrfinansierede område.

Affaldsregisteret benyttes af virksomhederne til at finde 
indsamlingsvirksomhederne for at sikre, at affaldet ender til genanvendelse. 
Der er et stor behov for, at registeret fortsat udvikles, så det bliver et bedre 
redskab for virksomheder og kommunerne til at finde de bedst egnede 
indsamlingsvirksomheder.  
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Ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne har givetvis stor betydning 
for innovationen og for at undgå konkurrenceforvridning. Det kan 
imidlertid ikke undre, at knap halvdelen af virksomhederne har oplevet, at 
miljølovgivningen ikke bliver håndhævet. Tilsyn er ressourcekrævende, og 
derfor sker der en naturlig prioritering af indsatsen i kommunerne. En 
velfungerende affaldssortering kræver også virksomhedens engagement, 
hvorfor det kan være mindst lige så vigtigt at motivere gennem dialog. 

Mængder og kapacitet 

Planen bør forholde sig til sammenhængen med energisystemet samt import 
og eksport af energi- og materialeressourcer.

Regionerne for forbrændingsegnet affald afløses af et samlet nationalt 
opland, hvor affaldsforbrændingen skal ske på de økonomisk mest effektive 
anlæg. Overkapaciteten for opgøres til ca. 300.000-500.000 ton pr. år. 

Vi er enige i, at forbrændingen skal ske på de mest effektive anlæg. Vi 
savner dog, at planen forholder sig til energispørgsmålet, sådan at øget 
genanvendelse ikke fører til stigende energipriser og/eller ubalancer i 
energisystemet. Allerede nu er der eksempler på stigende varmepriser på 
grund af, at varmeselskaber forhåndsdiskonterer afviklingen af ældre anlæg.

For visse affaldsfraktioner er der ikke tilstrækkeligt velfungerende 
behandlingsmuligheder til rådighed i dag. Det gælder særligt plast, bygge- og 
anlægsaffald og organisk affald. Der er derfor behov for, at staten støtter op 
om etablering af behandlingsanlæg, så der er kapacitet til behandling af de 
mængder, der forventes indsamlet. 

Desuden bør planen fordomsfrit forholde sig til konsekvenserne af import 
og eksport af energi- og materialeressourcer, herunder ressourcebanker 
hvor affaldet oplagres med henblik på senere oparbejdning. Hvad der er 
bedst, afhænger af flere forhold, hvorfor der ikke er ét enkelt svar. De 
følgende forhold kun er et udpluk: Eksport som led i en specialiseret 
behandling, som kun findes få steder i Europa eller Verden, er en god idé. 
Det kan eksempelvis være oparbejdning af sjældne metaller. Derimod er 
eksport til sortering eller behandling, hvor der kun sker genanvendelse af en 
begrænset del, mens resten deponeres eller forbrændes en tvivlsom idé. 
Eksempel herpå er blandet plast til sortering. Endelig er der de situationer, 
hvor eksport er et decideret skalkeskjul for at undgå omkostninger og 
danske miljøkrav ved bortskaffelse, som for eksempel ved i forhold til 
elektronik. 
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Sammenligning med mål og evaluering

Ressourceplanen henter inspiration fra andre europæiske lande, som vi 
almindeligvis sammenligner os med. Blandt andet refereres mål for 
genanvendelse, og i flere sammenhænge er det fra statens side fremhævet, 
hvordan Danmark er blevet overhalet af andre lande. Sammenligningerne 
rummer en række svagheder, og væsentligst er genanvendelsen ikke 
automatisk noget godt mål for den miljømæssige effekt. 

Imidlertid er genanvendelsesprocenterne de bedste indikatorer, som vi 
umiddelbart har. Vi skal altså udnytte genanvendelsesprocenternes styrke og 
gennemslagskraft, men samtidig være bevidst om svaghederne ved at 
formidle effekten i ét tal. 

Når man sammenligner med andre lande i Europa, bør der korrigeres for, at 
vi i Danmark indsamler pantbelagte drikkevareemballager uden om 
affaldssystemet. Klimaet og kvaliteten af vores postevand påvirker også 
mængden af drikkevareemballager. Vi mener, at det vil være naturligt at lade 
de pantbelagte drikkevareemballager indgå i de samlede mængder, der 
indsamles til genanvendelse.

I planens bilag 5 er en detaljeret anvisning af, hvordan genanvendelsen 
opgøres. Opgørelsen sker ud fra tal i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem 
(ADS). I planen nævnes, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene. 

Kommunerne har ved gentagne lejligheder påpeget svaghederne i ADS efter 
opgaven med dataindsamling blev centraliseret. Både som tilsyns- og 
planlægnings-værktøj på kommunalt niveau er ADS behæftet med store fejl 
og mangler, hvilket er temmelig foruroligende. Der er altså betydelige fejl, 
men på den anden side har vi som kommuner ikke de fornødne redskaber 
til at rette op på konstaterede fejl og imødegå, at de gentages. Status er 
derfor, at der er et stort behov for kvalitetssikring, men at kommunerne har 
fået frataget opgaven og derfor hverken har ressourcer eller reel mulighed 
for at kvalitetssikre data på en måde så det giver mening. Idet 
genanvendelsesmålet bliver et vigtigt styringsredskab for kommunerne i 
forhold til at måle effekten af vores initiativer samt fastlæggelse af evt. 
yderligere tiltag, er det altafgørende, at beregningen af målet er baseret på 
retvisende tal og bliver så entydigt som muligt. Vi vil derfor advare mod, at 
kommunerne måles på et fejlagtigt og mangelfuldt grundlag.

Selv hvis tallene var korrekte, er der imidlertid adskillige forhold, som kan 
have stor betydning for den enkelte kommune: Affaldsforebyggelse giver 
mindre mængder til genanvendelse. Det sker blandt andet i form af frivillige 
organisationers modtagelse, marskandiseres og antikforretningers rydning af 
dødsboer, privates salg af genstande over nettet og af produkter af jern og 
metal, loppemarkeder, byttecentre på genbrugsstationer, byttehjørner i 
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ejendomme, mere eller mindre organiseret opsamling af genstande forud for 
storskraldsindsamling, klunsning af elektronik og af jern og metal i 
beholdere samt nationale frivillige tilbagetagningsordninger. I takt med at 
værdien af visse typer affald stiger, har vi også set, at affaldet håndteres på 
andre måder end via de kommunale ordninger for eksempel ved aflevering 
til private genbrugspladser og produkthandlere (der også modtager plast, 
pap, papir m.m.).

At mængderne ”på kanten” af affaldssystemet er betydelige, viser stigningen 
i mange kommuners indsamling af glas de seneste år. Stigningen skyldes i 
stort omfang, at de som tidligere blev indsamlet af flaskehandlere kommer 
ind i de kommunale ordninger i takt med, at det er blevet dyrere at komme 
af med affaldet. Omvendt forsvinder der givetvis en del ikke-pantbelagte 
dåser ud af kommunernes ordninger, fordi mange supermarkeder modtager 
dem sammen med de pantbelagte. 

Andre steder sker der en omlastning i en nabokommune, som betyder, at alt 
affaldet registreres der; affald fra storskraldsindsamling omlastes på 
genbrugsstationen; to kommuner deler en genbrugsstation; erhvervs brug af 
genbrugsstationerne varierer og kommunens institutioner benytter 
ordningerne for genanvendeligt affald i forskelligt omfang. 

Der er kendt, at papirmængderne falder kraftigt, hvilket vil medføre en 
dårlige genanvendelsesprocent for papir. Det samme vil gælde for andre 
genanvendelige materialer, når vi bliver bedre til affaldsminimering.

Affald til sorteringsanlæg tæller som 100 % genanvendelse, uanset at der 
efterfølgende sker en anden behandling, hvilket overvurderer 
genanvendelsen. Eksempelvis gør nogle kommuner en ekstra indsats for 
genanvendelsen ved, at aflevere tørt brændbart fra storskrald eller 
genbrugs¬station til sortering med henblik på, at træ og andre 
genanvendelige materialer udsorteres. Da det trods alt kun er en mindre del, 
som kan genanvendes går størstedelen videre til forbrænding.

Nogle kommuner har benyttelsespligt for virksomheder, så de skal deltage i 
kommunens ordning for dagrenovation, for så vidt angår 
dagrenovationslignende erhvervsaffald. Det giver behov for, at der 
korrigeres for erhvervs deltagelse, da mængden indgår i nævneren i bilag 5. 

Det er alt sammen konkrete eksempler fra virkeligheden, som er tilrettelagt 
sådan, fordi det giver mening, og fordi det er et vilkår, at affald ikke 
deklareres ved kommunegrænsen, og der ikke kropsvisiteres for affald ved 
pantautomaten. Vi skal sikre, at det er nemt for borgerne at aflevere affaldet 
korrekt, hvilket også er i tråd med anbefalingen i ressourcestrategien om, at 
det skal være billigt og nemt at handle ressourceeffektivt (side 27). Hvis det 
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står til troende, har vi sammen med miljøministeren en fælles interesse i at 
målingerne afspejler virkeligheden og tilskynder til, at vi har borgeren behov 
i centrum. Det må ikke være sådan, at samarbejde med frivillige 
organisationer om at nedbringe affaldsmængderne eller fornuftige 
samarbejder på tværs af kommunegrænser trækker ned i karakteren for 
kommunen. 

Når vi sammenligner mellem kommuner, kan der være store forskelle for 
eksempel i husstandstyper og befolkningssammensætning, som man i nogen 
grad kan tage højde for ved at beregne potentialer efter antallet af enfamilie- 
og etageboliger samt sommerhuse. Ud over ADS beskriver planudkastet, at 
genanvendelsen for hver fraktion forventes dokumenteret ud fra blandt 
andet indsamlingsresultater over for potentialeopgørelser og evt. 
boligsammensætningen. En beregning af genanvendelsen, der tager højde 
for boligsammensætning, og flere forhold, som eksempelvis personer i 
husstanden, giver mulighed for en mere nuanceret vurdering af 
genanvendelsen. Hvis kommunerne bliver målt herudfra, er der imidlertid 
behov for præcise oplysninger om de data, som lægges til grund, herunder 
hvornår målingerne sker og data revideres. 

I forhold til affald der indsamles gennem tilbagetagningsordninger bør 
kommunerne som minimum få data over, hvad der indsamles til 
genanvendelse fra hver enkelte kommune, således det kan indgå i den 
kommunale affaldsplanlægning og mængdeopgørelse.

Vedrørende kommuners deling af genbrugsstationer samt opgørelse af 
mængder fra husholdninger og erhverv bør ADS give mulighed for, at 
kommunerne kan foretage en retvisende fordeling. 

Der lægges op til en evaluering i 2016, hvilket er for tidligt, hvis målet med 
evalueringen er at vise effekten af ressourceplanen. Grunden til dette er, at 
de kommunale affaldshåndteringsplaner skal træde i kraft senest 1. oktober 
2014. Det betyder, at der tidligst kan være afsat økonomiske midler til at 
gennemføre initiativer fra 2015 og frem. Initiativer som udsætning af ekstra 
beholdere hos husholdninger vil kræve EU-udbud og i praksis vil selve det 
at sætte beholdere ud tage adskillige måneder, og effekten kan først måles 
efter ordningen har været implementeret i en længere periode. 

Kommunerne er ofte bundet af kontrakter, der ikke gør det muligt at ændre 
ordninger her og nu. Ændring af borgers adfærd et langt og sejt træk og det 
tager tid, at få omstillet affaldssystemet og tilrettelagt ordningerne på en 
anden måde, så genanvendelsen kan øges. Endelig er det væsentligt for 
målopfyldelsen, at der findes modtageanlæg og tilstrækkelig kapacitet til at 
behandle det indsamlede affald. Det sammenholdt med, at dataene i ADS er 
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mangelfulde, bør indgå i en overvejelse om, hvornår og hvordan en evt. 
evaluering giver mening.

Skal evalueringen baseres på data fra ADS, vil det med den nuværende 
hastighed på frigivelse af affaldsdata (og det under forudsætning af, at der 
inden dette år er opnået valide og kvalitetssikrede data i affaldsdatabasen), 
betyde at de data, der ligger til grund for evalueringen, vil være data fra 
2014, og dermed fra før de vedtagne kommunale affaldshåndteringsplaner.

På grund af de beskrevne forhold vil vi foreslå, at evalueringen i 2016 
forholder sig til vedtagelsen af kommunale affaldsplaner samt de fastsatte 
mål. Det vigtige er, hvor meget kommunerne flytter sig. KL vil meget gerne 
indgå i denne dialog med Miljøstyrelsen, så målingerne er valide og kan 
anvendes proaktivt, så vi samlet når målet i 2022.


