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Til alle kommuner   

    

   

  

Jord & Affald 

J.nr.  

Ref. Jebls/Jesju 

Den 25. september 2014 

KL og Miljøministeriet har indgået en aftale om en række indsatser til 

realisering af Danmark uden affald  

 

Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” har i høj grad kommunerne 

som en vigtig medspiller i virkeliggørelsen af regeringens ny affaldspolitik.  

 

Der er indgået en aftale, der beskriver samarbejdet mellem KL og Miljøministeriet. 

Den beskrives overordnet her. Aftalen kan læses i sin fulde længde – her. 

 

Indsatsområder og målsætninger 

Husholdninger og servicesektor 

Genanvendelsen af papir, pap, plast, metal, glas, træ og organisk dagrenovation 

skal forøges i Danmark, og ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre. Derfor skal 

meget mere af affaldet fra husholdningerne og servicesektoren genanvendes.  

 

KL og Miljøministeriet er enige om, at indsatserne i denne aftale sætter rammerne 

for kommunernes indsamling og afsætning af husholdningsaffaldet i et omfang, 

der muliggør efterfølgende genanvendelse på 50 % i 2022, som er strategiens 

målsætning.  

   

Bygge og anlæg 

Bygge- og anlægsaffald udgør langt den største andel af den samlede 

affaldsmængde, og næsten 90 % af bygge- og anlægsaffaldet genanvendes i dag.  

En del af bygge- og anlægsaffaldet indeholder miljøfremmede stoffer. Det handler 

om at få fjernet disse, så de ikke spredes til miljøet – og om at være mere 

opmærksom på farlige stoffer, som kan udgøre en risiko for natur og menneskers 

sundhed. 

 

Kommunerne har en aktiv rolle f. eks. i forbindelse med, at de affaldsrelevante 

initiativer i regeringens handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger 

gennemføres.  

 

Grøn omstilling 

Ressourcestrategien vil fremme mere sortering og genanvendelse af affald. Det kan 

understøtte teknologiudvikling og de styrkepositioner, vi har i Danmark inden for 

f.eks. udsortering, genanvendelse af materialer, behandling af organisk affald og 

forbrænding.  

 

http://mst.dk/media/129371/kl-aftale-endelig.pdf
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Kommunerne kan medvirke til at fremme eksport for de grønne 

teknologivirksomheder. I partnerskaber på tværs af offentlig og privat sektor kan 

kommunernes viden og erfaringer ofte bruges til gavn for vækst for 

virksomhederne.  

 

Affaldsdata 

Pålidelige data om affaldsstrømmene i Danmark er en forudsætning for en god 

planlægning og opfølgning på affaldsområdet i Danmark. Der skal derfor sikres, at 

der indsamles pålidelige data om affaldsstrømmene i Danmark på den mest 

effektive måde i ét system. Kommunerne er både leverandører og brugere af data, 

hvorfor kommunerne også er en central aktør og har behov for entydige og valide 

data til brug for planlægning, vejledning, tilsyn og kontrol.  

 

Der er behov for at forbedre datakvaliteten, hvilket parterne er enige om skal ske i 

et samarbejde.  

 

Elektronik 

Elektronik- og shredderaffald indeholder mange værdifulde materialer, herunder 

særligt de 14 metaller, som bl.a. EU har udpeget som kritiske. Genanvendelsen af 

metaller kan øges gennem øget indsamling af elektronik og batterier og forbedret 

behandling af elektronikaffald.  

 

Der er behov for at fokusere indsamlingsindsatsen for at sikre indsamling af 

navnlig den elektronik og de batterier, der i dag ender i ikke-registrerede eller 

ikke-lovlige affaldsstrømme. Danmark har allerede gode resultater for indsamling 

af elektronikaffald, men omkring 20 % af elektronikaffaldet bliver enten ikke 

indsamlet eller registreret korrekt.    

 

Danmark uden affald udmøntes bl.a. i kommunernes affaldsplaner.  

Fristen for at vedtage affaldshåndteringsplaner med udgangspunkt i den nationale 

Ressourceplan for affaldshåndtering er d. 1. oktober 2014, jf. 

affaldsbekendtgørelsens § 96. 

 

Mange kommuner har allerede vedtaget planer, og andre er godt på vej.  

 

EU-fristen for udarbejdelse af landsdækkende affaldsplaner udløb d. 1. januar 

2013, så det er vigtigt, at de kommuner, der endnu ikke har vedtaget planer, 

bestræber sig på at få vedtaget disse så hurtigt som muligt, så Danmark samlet kan 

opfylde sine EU-forpligtelser på området.  

 

Miljøstyrelsen skal orientere Kommissionen, når alle planer er på plads, og 

Miljøstyrelsen skal derfor bede om at blive orienteret om, hvornår den enkelte 

kommune regner med at få vedtaget sin plan, såfremt det ikke lykkedes til fristen. 

Der skal gives besked til mst@mst.dk med kopi til menie@mst.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 
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