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Den 21. oktober 2016 

 

 

Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om lovligheden af kommuners salg af 
genstande, som kommunerne modtager på genbrugspladser 
 

Indledning 

Statsforvaltningen har i forbindelse med en verserende sag bedt Miljøstyrelsen om en vejledende 

udtalelse om lovligheden af kommuners salg af genstande, som kommunerne modtager på 

genbrugspladser.  

 

Affald generelt 

Affald er enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille 

sig af med jf. affaldsbekendtgørelsen1 § 2, stk. 1. Det er kommunen, der som udgangspunkt afgør, om 

noget er affald, jf. affaldsbekendtgørelsen § 4, stk. 1. 

 

Såfremt en person afleverer en genstand på genbrugspladsen med den hensigt, at en anden kan 

genbruge den, skiller han sig ikke af med genstanden i affaldsbekendtgørelsens forstand. Derfor vil en 

genstand, som afleveres i et genbrugsbur på genbrugspladsen ikke umiddelbart være affald. Når denne 

genstand ikke er affald, er den ikke reguleret af Miljøstyrelsens (affalds)regler. 

 

Hvis en person, i stedet for at aflevere genstanden til genbrug, smider genstanden ud (skiller sig af 

med genstanden) på genbrugspladsen, er den blevet til affald.  

 

Kommunen er forpligtet til at følge affaldshierarkiet i sin affaldshåndtering, jf. § 12 i 

affaldsbekendtgørelsen. ”Forberedelse med henblik på genbrug” er det øverste trin i det nævnte 

affaldshierarki. Derfor skal kommunen sørge for, at så meget af deres affald som muligt forberedes 

med henblik på genbrug. Der er dog ikke udtømmende regler for, hvordan denne forberedelse med 

henblik på genbrug skal fungere. Der er hverken krav til at forberedelsen med henblik på genbrug skal 

finde sted straks på genbrugspladsen eller at det er kommunen selv, som skal forberede med henblik 

på genbrug. Kommunen vil kunne entrere med private, som forestår forberedelsen med henblik på 

genbrug.  

 

Særligt om WEEE 

I relation til elektronikaffald er der indført et producentansvar, der betyder, at producenterne er 

forpligtet til at tilbagetage deres produkter, når de er blevet til affald. Det er derfor afgørende, hvorvidt 

der er tale om brugt elektronik, der afleveres til genbrug, eller elektronikaffald, der afleveres til 

affaldsbehandling. Det er slutbrugeren, der træffer denne beslutning – dvs. den borger eller 

virksomhed, som benytter den kommunale genbrugsplads.  
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 Bekendtgørelse nr 1309 af 18. december 2012 om affald 
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Det er Miljøstyrelsens vurdering, at brugt elektronik, der afleveres til genbrug, endnu ikke er blevet til 

affald. Der er ingen regler i Miljøbeskyttelsesloven eller WEEE-bekendtgørelsen2, der regulerer brugt 

elektronik, der cirkulerer på markedet. En praksis med genbrugsbutikker, hvorfra der sælges brugt 

elektronik, har således ikke hjemmel i Miljøstyrelsens regler  

 

For så vidt angår elektronikaffald vurderer Miljøstyrelsen, at dette ikke må forberedes med henblik på 

genbrug af kommunerne, eftersom indsamlet elektronikaffald skal overdrages til producenterne, jf. 

WEEE-bekendtgørelsen § 27. 

 

Konklusion 

Genstande som afleveres til direkte genbrug er ikke reguleret af Miljøstyrelsens regler, da det ikke er 

blevet affald.  

 

Kommunen har en generel forpligtigelse til at forberede affald med henblik på genbrug. Der er dog 

ingen udtømmende regler om, hvordan det præcis skal foregå.  

 

I forhold til WEEE gælder det, at når elektronik og elektroniske genstande er blevet til affald, så er det 

producenternes ansvar og ret at forestå behandlingen af dette. Kommunerne må ikke forberede WEEE 

med henblik på genbrug eller foretage nogen anden form for affaldsbehandling, idet WEEE tilhører 

producenterne, når det er afleveret af slutbrugeren. 
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 Bekendtgørelse nr 130 af 6. februar 2014 om bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering 

af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 


