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Kære Jørn Rasmussen 

 

Tak for din henvendelse til Miljøministeriet af den 9. maj 2022 og vores 

opfølgende telefoniske dialog. I Miljøministeriet værdsætter vi din interesse for 

miljøet. Nedenfor vil vi forsøge at besvare dine spørgsmål vedrørende 

affaldssortering og reglerne på området. 

 

Inddragelse af offentligheden 

I forhold til dit spørgsmål omkring affaldsrammedirektivets krav om inddragelse 

af offentligheden i udarbejdelsen af affaldshåndteringsplaner kan vi oplyse, at 

inddragelse af offentligheden i Danmark sikres gennem offentlige høringer, inden 

sådanne planer vedtages. I forbindelse med en sådan høring har borgere og 

organisationer mulighed for at komme med bemærkninger til kommunens udkast 

til affaldshåndteringsplan. Kommunen inddrager høringssvarene i det videre 

arbejde med udkastet og skal offentliggøre de begrundelser og overvejelser, der 

ligger til grund for den endelige plans vedtagelse, herunder om processen for 

offentlighedens deltagelse.  
 

Økonomiske incitamenter  

I forhold til dit spørgsmål omkring økonomiske incitamenter kan vi oplyse, at dit 

specifikke spørgsmål omkring affaldsgebyrets ophæng til forureneren betaler-

princippet ligger inden for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ressort. For 

yderligere spørgsmål henvises du derfor dertil. Vi kan dog oplyse, at 

Miljøministeriet arbejder med økonomiske incitamenter og forureneren betaler-

princippet i forhold til affaldshierarkiet over en bred front. Et eksempel herpå er 

det kommende udvidede producentansvar for emballage, som netop er i gang med 

at blive forhandlet. Det udvidede producentansvar betyder, at producenter af 

emballage skal tage ansvaret for håndteringen af emballagen, når den er blevet til 

affald. Det betyder blandt andet, at producenterne skal betale for indsamling, 

transport og behandling af emballageaffaldet. Dette vil forventeligt føre til en 

reduktion i det kommunale affaldsgebyr, når udvidet producentansvar for 

emballage træder i kraft januar 2025. Derudover indeholder producentansvaret 

også et krav til miljøgraduering af gebyrer, så der skabes økonomiske incitamenter 

til f.eks. at minimere emballagemængden. Et udvidet producentansvar findes 

allerede på affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og batterier, hvor det 

altså er producenterne, der i overensstemmelse med forureneren betaler-

princippet, finansierer håndteringen af affaldet.  
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Indsamlingsbeholdere 

Inden for rammerne af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er 

det op til den enkelte kommunalbestyrelse at afgøre, hvordan ordningerne 

indrettes i de enkelte områder, herunder antallet af skraldespande. Aftalen giver 

fleksibilitet til forskellige løsninger, der kan tage højde for lokale forskelle ved 

forskellige boligtyper såsom enfamiliesboliger, etagebyggeri og sommerhuse. Da 

kommunalbestyrelserne skal etablere indsamlingsordninger som henteordninger, 

er kommunen i udgangspunktet forpligtet til at sikre skraldespande, der lever op 

til sorteringskravene.  

 

Der gives ikke dispensation fra pligten til at anvende kommunale indsamlings- og 

anvisningsordninger. Du kan dog kontakte Vordingborg Kommune vedrørende 

kommunens ordning, herunder antal og placering af beholdere. 

 

I forhold til dit spørgsmål vedrørende kompostering, kan det, som nævnt i 

tidligere brev, oplyses, at det er kommunerne, der fastsætter regler for 

kompostering af vegetabilsk affald.  

 

Med venlig hilsen 

 

Janne Birk Nielsen 

Cirkulær Økonomi 


