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Øget og strømlinet indsamling og sortering af 
husholdningsaffald 
 

 

Baggrund 
Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi blev den 16. juni 2020 indgået 
mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. 
 
Aftalen omfatter bl.a. et punkt om ”Øget og strømlinet affaldssortering”, som vil berøre de fleste 
kommuner i landet. Herunder er en kort gennemgang af udvalgte punkter i aftalen, der vedrører 
kommunernes opgaver med indsamling af husholdningsaffald, samt hvordan disse elementer af 
aftalen forventes implementeret i lovgivning mv. 

Opsamling af udvalgte punkter om indsamling og sortering af 
husholdningsaffald 
 

Aftaletekst - henteordninger: 
Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens 
indsamling af 10 forskellige slags affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt 
drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Indsamlingen af affaldet skal foregå 
husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret 
indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, 
tekstilaffald dog fra 2022. Eksisterende aftaler kan udløbe, dog skal ordninger med kombineret 
indsamling af metal-, glas- og plast udfases senest 1. januar 2025. I implementeringen af 
henteordningen for indsamling af tekstilaffald sikres det, at de frivillige velgørende organisationer får 
let adgang til tekstiler, der kan genbruges. 
 
Implementering:  

 I affaldsbekendtgørelsen stilles krav til kommunerne om at indsamle de 10 nævnte 
affaldstyper som henteordninger fra 1. juli 2021, for tekstilaffald dog fra 1. januar 2022.   

 Som nævnt i aftalen kan eksisterende ordninger udløbe, hvis der er tale om, at affaldet hentes 
hos borgerne. Dog skal ordninger med kombineret indsamling af metal-, glas- og plast udfases 
senest 1. januar 2025.  

 Der er stor forskel på, hvad kommunerne indsamler i dag hos borgerne, men de fleste 
kommuner skal supplere deres eksisterende ordninger med en eller flere affaldstyper senest 
pr. 1. juli 2021. 

 De muligheder, der vil være for at indsamle affald kombineret, fastlægges ligeledes i 
affaldsbekendtgørelsen. Kombinationer, der forventes tilladt, vil være papir/pap, metal/glas, 
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metal/plast, metal/plast/drikke- og fødevarekartoner samt plast/drikke- og fødevarekartoner. 
Glas kan derudover fortsat indsamles i kuber husstandsnært.  

 Det er under faglig afklaring i løbet af 2020, hvordan tekstilaffald bedst muligt indsamles i en 
henteordning, som tager hensyn til forskellige boligtyper, samt hvordan de frivillige 
velgørende organisationer får adgang til tekstiler, der kan genbruges. 

 Affaldsbekendtgørelsen forventes sendt i høring efter sommeren 2020. 
 
Aftaletekst – indsamlingsmateriel og placering:  
Kommunerne skal have fleksibilitet i udmøntningen af strømligningen, jf. ovenfor, så løsningen kan 
tilpasses og optimeres i forhold til de konkrete lokale forhold ved både etageejendomme, 
enfamilieboliger og sommerhuse. Det vil f.eks. fortsat være muligt at gøre brug af kuber og 
sorteringsøer, hvor lokale forhold ikke tillader indsamling ved matriklen, fx i nogle 
sommerhusområder. I implementeringen af den strømlinede indsamling vil et almindeligt parcelhus 
som udgangspunkt skulle have max 2-4 spande med flere rum til de 10 affaldsfraktioner. 
Kommunerne kan dispensere herfor, såfremt der allerede er foretaget investeringer, der gør det 
økonomisk uhensigtsmæssigt med 2-4 spande. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer 
beslutning herom. Aftalepartierne mødes i 2025 og evaluerer udviklingen. Indsamlingsvejledningen vil 
lægge op til, at affaldet skal indsamles i faste beholdere fremfor i poser på stativ. Det vil bl.a. forbedre 
arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejdere. 
   
Implementering: 
 Det fortolkes i en vejledning fra Miljøstyrelsen om indsamling af husholdningsaffald, hvordan 

husstandsnær indsamling kan tilrettelægges i forhold til forskellige boligtyper, herunder 
tilgængelighed ved bl.a. enfamilieshuse, etageboliger og tætte bykerner samt sommerhuse og 
kolonihaver, således at borgerne i så vid udstrækning som muligt vil opleve indsamling af affald 
som en henteordning.  

 Vejledningen vil ligeledes implementere aftalens indhold angående antal spande og 
indsamlingsmateriel.  

 Vejledningen fra Miljøstyrelsen er udarbejdet i tæt dialog med interessenter på området og 
forventes i høring sammen med bekendtgørelsen efter sommeren 2020. 

 
Aftaletekst – sortering og piktogrammer: 
Der stilles krav om at bruge ens affaldspiktogrammer til alle indsamlingsordninger. Kravet følger 
tidsmæssigt de enkelte affaldsordninger. Derudover igangsættes en national informationsindsats 
inspireret af bl.a. nudging. Indsatsen skal udbrede de nationale sorteringsvejledninger på en 
brugervenlig måde som understøtter, at affaldssortering bliver en vane både derhjemme, på arbejde og 
på farten.  
 
Implementering:  
 I affaldsbekendtgørelsen fastlægges ”overordnede” sorteringskriterier for de 10 nævnte 

affaldstyper samt de tilhørende affaldspiktogrammer, der skal anvendes på indsamlingsmateriel 
ved henteordninger (baseret på det piktogramsystem, der er udviklet af DAF, KL og 
Miljøstyrelsen). Farligt affald kan i denne forbindelse opdeles i elektronik, batterier og andet 
farligt affald.  

 Det fortolkes i en vejledning fra Miljøstyrelsen om sortering af husholdningsaffald, hvordan 
sortering kan tilrettelægges, så affaldsbekendtgørelsens krav til ensartet sortering overholdes. 

 Vejledning fra Miljøstyrelsen er udarbejdet i tæt dialog med interessenter på området og 
forventes i høring sammen med bekendtgørelsen efter sommeren 2020. 
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 Affaldsbekendtgørelse og vejledning skal understøttes af en national borgerrettet 
informationsindsats, der forventes gennemført i 2021, baseret på et samarbejde mellem KL, DAF, 
kommuner, affaldsselskaber, interessenter/brancheorganisationer og Miljøstyrelsen.  


