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Delegation af kompetence til at dispensere fra fristerne for etablering af 
henteordninger i affaldsbekendtgørelsen 
 
Miljøministeren delegerer hermed sin kompetence til at dispensere fra fristerne for 
etablering af henteordninger for alle 10 fraktioner af husholdningsaffald, dog med 
undtagelse af tekstilaffald, til Miljøstyrelsen. 
 
Der kan gives dispensation for en eller flere fraktioner.  
 
Der kan gives dispensation fra fristen for etablering af en henteordning for en bestemt 
fraktion, hvor: 

a. Kommunen ikke kan få leveret materiel/udstyr inden den 1. januar 2023: 
Dette forudsætter, at kommunen kan dokumentere eller sandsynliggøre, at 
kommunen ikke kan få leveret materiel/udstyr inden den 1. januar 2023. Det 
forudsætter derudover, at kommunen inden den 1. januar 2023 har indgået 
kontrakter om indsamling af den pågældende fraktion eller har udbudt 
indsamlingsopgaven/levering af materiel/udstyr for affaldsfraktionen, men ikke har 
fået tilbud, hvorefter der kan leveres materiel/udstyr i tide.  

 
Kan materiellet/udstyret forventeligt leveres inden den 1. januar 2023, kan der uanset 
gives dispensation, hvis kommunen kan dokumentere eller sandsynliggøre, at 
ordningen ikke kan udrulles inden for fristen. Dermed vil der kunne gives 
dispensation til kommuner, der eksempelvis forventer at få leveret udstyr medio 
december.  

 
Kommuner, der ikke tidligere har fået dispensation, kan søge om dispensation på 
tilsvarende vilkår. Dette gælder også for kommuner, der har fået dispensation, men 
for hvilke dispensationen er udløbet eller udløber inden den 31. december 2022. 
 

b. Kommunen har områder med større logistiske udfordringer:  
Dette forudsætter dokumentation for, at kommunen har et eller flere områder med 
større logistiske udfordringer.  
 
Dispensation forudsætter derudover, at kommunen inden for deres nuværende 
dispensationsfrist har indgået kontrakter om indsamling af affaldsfraktionen 
(henteordning).  
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En sådan dispensation kan give mere tid til den praktiske implementering af 
ordningerne i områder med større logistiske udfordringer samt dialog med 
borgerne/borgergrupper om placering af indsamlingsbeholdere (f.eks. i 
sommerhusområder). 

 
Frister 
Dispensationsperioden skal tilpasses den enkelte kommunes behov. Dermed kan der, hvor 
der ikke er etableret en henteordning for en bestemt affaldsfraktion, gives dispensation for 
denne fraktion frem til det tidspunkt, hvor kommunen forventes at være i mål med en 
henteordning for fraktionen.  
 
Fristen kan maximalt fastsættes til den 31. december 2023 for madaffald og til den 31. 
december 2024 for farligt affald. Den maximale frist for de øvrige affaldsfraktioner (dog ikke 
tekstilaffald) følger den maximale frist for madaffald.  
 
Dispensation kan gives for et tidligere tidspunkt end den 1. januar 2023. 
 
Miljøstyrelsen fastsætter eventuelle frister for indgivelse af ansøgning om dispensation. Der 
kan i forbindelse med fastsættelsen tages højde for, at kommuner, der forventer at nå i mål, 
kan løbe ind i vanskeligheder med at få leveret udstyr og dermed kan få behov for at indgive 
evt. ansøgning ultimo 2022. Indgives en ansøgning i slutningen af 2022, kan evt. 
dispensation ikke forventes meddelt inden den 1. januar 2023. 
 


