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Status på affaldsordningerne – august 2020

Status for affaldsplanen
Folketinget vedtog i forsommeren en klimaaftale med en række initiativer, som 
skal nedbringe klimaaftrykket fra vores affald frem mod 2030. 

Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Alle borgere og alle typer af 
boligområder skal fremover sortere affald i 10 fraktioner.

Fra 1. juli 2021 skal alle borgere, på matriklen eller husstandsnært, sortere 
mad, plast, metal, glas, papir, pap, tetrapak (mælke- og juicekartoner), farligt 
affald og rest. 

Fra 2022 skal alle borgere også, på matriklen eller husstandsnært, sortere 
tekstiler fra til genbrug og genanvendelse.

Enkelte udvalgte fraktioner må fremover blandes i samme kammer, når det ikke 
forringer kvaliteten af det udsorterede materiale. Hvilke fraktioner der må 
blandes vil fremgå af den kommende affaldsbekendtgørelse.

Henover sommeren har Miljøstyrelsen arbejdet på at implementere 
aftalepunkterne ind i en ny affaldsbekendtgørelse og i to nye nationale 
standarder for enartet sortering og indsamling af affald i Danmark. 

Miljøstyrelsen har meldt ud at de tre dokumenter kommer i høring efter 
sommerferien og at den nationale affaldsplan følger derefter.

Når vi konkret ved hvilke fraktioner vi må sammenblande forventer vi en 
udmelding fra VF mht. hvilke afsætningsmuligheder der findes og hvad de vil 
anbefale at blande.

Albertslund er allerede langt, idet vi allerede nu udsorterer syv af de ti fraktioner 
enten ved husstanden eller husstandsnært. 

Mht. farligt affald er vi også godt med – alt efter hvordan ”husstandsnært” bliver 
defineret i den kommende affaldsbekendtgørelse. 

Den væsentligste opgave i Albertslund frem til 1. juli 2021 bliver derfor at få 
tilpasset affaldsordningerne, så vi kan få udsorteret mælke- og juicekartoner fra 
restaffaldet og på længere sigt også tekstiler.

Vi forventer at kunne præsentere en nærmere tidsplan for implementering af de 
tre fraktioner i 2021 og 2022, samt første bud på en kommunal affaldsplan til 
Brugergruppemødet i december.


