Att. Teknisk forvaltning

Information om mulighed for fornyet dispensation vedr.
implementeringsfristen for de ti fraktioner.
Som opfølgning på strømligningen har Miljøstyrelsen fået udarbejdet en
kortlægning med fokus på implementeringen af de ti fraktioner. Miljøstyrelsens
kortlægning har vist at flere kommuner har udfordringerne med at få materiel i
form af både beholdere og biler, hvilket gør at kommunerne ikke kan nå i mål med
etablering af henteordninger for indsamling af husholdningsaffald pr. 31.
december 2022. Aftalekredsen har fornylig givet begrænsede muligheder for
fornyede dispensationer f.eks. ved udfordringer ved levering af materiel. Dette
under forudsætning af indgåede kontrakter/udbud i 2022. Miljøstyrelsen har fået
delegeret kompetence fra Miljøministeren til at dispensere fra
affaldsbekendtgørelsens regler om etablering af henteordninger for mad-, papir-,
pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton- og farligt affald. Der kan søges
dispensation efter forudgående dialog og ansøgning til Miljøstyrelsen.
Opnåelse af en fornyet dispensation skal ske på baggrund af dialog og indsendelse
af en ny ansøgninger om dispensation for etablering af henteordninger for
husholdningsaffald til Miljøstyrelsen.
Miljøstyrelsen vil tage kontakt til de kommuner, som ifølge Miljøstyrelsens
kortlægning er udfordret med at komme i mål med at etablere henteordning for
indsamling af husholdningsaffald. Øvrige kommuner, som ikke kontaktes af
Miljøstyrelsen, men som også oplever udfordringer med at nå i mål pga. leveringen
af materiale eller logistiske udfordringer, er velkommen til at kontakte
Miljøstyrelsen for dialog og vejledning inden indsendelse af fornyet
dispensationsansøgning.
Der kan gives dispensation for etablering af en henteordning for en eller flere
fraktioner, i tilfælde hvor:
a. Kommunen ikke kan få leveret materiel/udstyr inden den 1. januar
2023:
Det er muligt at få dispensation, hvis


kommunen har indgået en kontrakt om levering af udstyr inden
31.december 2022.
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Dette forudsætter, at kommunen kan dokumentere, at den ikke kan få
leveret materiel/udstyr inden den 1. januar 2023.
kommunen inden den 1. januar 2023 har udbudt
indsamlingsopgaven/levering af materiel/udstyr for affaldsfraktionen,
men ikke har fået tilbuddene i hus før 1. januar 2023.
kommunen forventer at materiel leveres, men ikke kan nå at udrulle
henteordningerne inden den 1. januar 2023. Dette forudsætter at
kommunen kan dokumentere, hvornår leveringen forventes at ske.
Dermed vil der kunne gives dispensation til kommuner, der eksempelvis
forventer at få leveret udstyr medio december.

Kommuner, der ikke tidligere har fået dispensation for indsamling af
husholdningsaffald som en henteordning, kan søge om dispensation på tilsvarende
vilkår. Dette gælder også for kommuner, der tidligere har fået dispensation, men
for hvilke dispensationen er udløbet eller udløber inden den 31. december 2022.
b. Kommunen har områder med større logistiske udfordringer:
Det er muligt at få dispensation hvis kommunen har områder med større logistiske
udfordringer. Dette forudsætter dokumentation for, at kommunen har et eller flere
områder med større logistiske udfordringer i forhold til at etablere indsamling af
husholdningsaffald som en henteordning. Dispensation forudsætter derudover, at
kommunen inden for deres nuværende dispensationsfrist har indgået kontrakter
om indsamling af affaldsfraktionen som en henteordning.
En sådan dispensation kan give mere tid til den praktiske implementering af
henteordningerne i områder med større logistiske udfordringer samt dialog med
borgerne/borgergrupper om placering af indsamlingsbeholdere (f.eks. i
sommerhusområder).
Frister
Fristen for etablering af henteordning for indsamling af husholdningsaffald kan
maksimalt fastsættes til den 31. december 2023 for madaffald og til den 31.
december 2024 for farligt affald. Den maksimale frist for de øvrige
affaldsfraktioner (dog ikke tekstilaffald) følger den maksimale frist for madaffald.
Dispensation kan gives for et tidligere tidspunkt end den 1. januar 2023.
Det er en forudsætning for dispensationsbehandlingen, at kommunen har været i
en forudgående dialog med Miljøstyrelsen omkring kommunens udfordringer med
at nå i mål med etablering af henteordninger for de pågældende fraktioner.
Miljøstyrelsen vil bestræbe sig på at behandle ansøgninger indsendt inden 15.
november 2022 inden 1. januar 2022.
Indgives en ansøgning efter 15. november 2022, kan evt. dispensation ikke
forventes meddelt inden den 1. januar 2023.
Med venlig hilsen
Miljøstyrelsen
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