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Vejledende udtalelse om dispensation fra 
implementeringsfristen for henteordninger 1. juli 2021 
 

 

Baggrund 
 
Ved høringen af den nye affaldsbekendtgørelse i september/oktober 2020 har omkring halvdelen af 

landets kommuner inkl. KL og DAF i deres høringssvar gjort opmærksom på, at de kan få en 

udfordring med at overholde implementeringsfristen for henteordninger den 1. juli 2021. 

Begrundelserne går dels på praktiske udfordringer med udarbejdelse af nye udbud, dels på 

økonomiske omkostninger forbundet med at bryde igangværende udbud, og med at få materiel i form 

af spande og biler tilvejebragt inden for fristen.  

 

Miljøministeriet har derfor fundet det nødvendigt at indsætte en dispensationsmulighed fra 

implementeringsfristen for henteordningerne for madaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, 

metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartoner samt farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsens §§ 20-

27. Dispensationsadgangen bliver indsat i ny § 28 i affaldsbekendtgørelsen, og giver Miljøstyrelsen 

hjemmel til, under særlige omstændigheder og i begrænset omfang, at kunne dispensere fra 

implementeringsfristen for de nævnte henteordninger.  

 

Nærværende vejledende udtalelse beskriver Miljøstyrelsens umiddelbare fremgangsmåde ved 

vurderingen af, om kommunen efter ansøgning skal have dispensation fra implementeringsfristen.  

Miljøstyrelsen skal pointere, at denne vejledende udtalelse blot har til formål at give kommunerne et 

umiddelbart overblik over sagsforløbet, og at Miljøstyrelsens sagsbehandling ikke er bundet af 

nærværende udtalelse.  

1. Hvornår kan man søge? 

Kommunerne vil have mulighed for at søge frem til den 1. marts 2021, jf. affaldsbekendtgørelsens § 28, 

stk. 2. Ansøgninger, der sendes på dagen, vil også blive vurderet. 

Såfremt kommunen fremsender ansøgningen efter den 1. marts 2021, vil ansøgningen automatisk 

blive afslået. 
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I tilfælde af at Miljøstyrelsen beder om yderligere dokumentation skal fremsendelse af denne 

dokumentation ske inden for den frist, som Miljøstyrelsen fastsætter i sin anmodning.  

Ansøgningen kan indsendes i perioden fra den 1. januar 2021 til den 1. marts 2021. Miljøstyrelsen vil 

løbende vurdere de indsendte dispensationsansøgninger på baggrund af den fremsendte 

dokumentation. 

2. Hvor skal man søge? 

Ansøgning sker ved at sende anmodningen om dispensation, samt den relevante dokumentation til 

joaff@mst.dk. Ansøgningen skal mærkes med Mrk: ”Sagsnummer 2020 -66175 - 

Dispensationsansøgning implementeringsfrist”. 

3. Hvilke situationer kan fordre en dispensation? 

Miljøstyrelsen vurderer vejledende, at følgende situationer vil kunne give anledning til en dispensation 

fra implementeringsfristen den 1. juli 2021. Det vil dog i hver enkelt ansøgning bero på en konkret 

vurdering. 
1. Praktiske udfordringer med at få materiel i form af fx spande og biler tilvejebragt inden fristen.  

2. Hvis udarbejdelse af miniudbud for manglende fraktioner vil medføre behov for at ændre i 

eksisterende udbud og således resultere i en væsentlig økonomisk byrde for kommunen. 

3. Såfremt en kommunes nuværende udbud udløber inden for en relativ kort tidshorisont efter 1. juli 

2021, og det derfor er økonomisk og praktisk mere hensigtsmæssigt at lave et samlet udbud, når det 

eksisterende udbud udløber. 

4. Hvad skal man som minimum fremsende af dokumentation? 

Indledningsvist skal det præciseres, at det vil bero på en konkret vurdering af den fremsendte 

dokumentation om dispensationen vil blive givet. En ansøgning om dispensation og dokumentation 

medfører i sig selv således ikke automatisk en dispensation. Nedenstående er de umiddelbare 

minimumskrav, der vil være til dokumentation, såfremt Miljøstyrelsen skal kunne vurdere, om 

situationen fordrer en dispensation. 

 Hvis ansøgning om dispensation er begrundet i, at det ikke er muligt, at få tilvejebragt materiel, 

spande eller biler inden den 1. juli 2021, skal der fremsendes kopi af ordrebekræftelse med 

forventet leveringsdato eller udbudsmateriale eller lignende som dokumentation for processens 

forløb. 

 Hvis ansøgning om dispensation er begrundet i at der vil være væsentlig økonomisk byrde 

forbundet med ændringer ved miniudbud, skal der fremsendes dokumentation for disse 

økonomiske byrder f.eks. i form af kopi af kontrakt eller lign. 

 Hvis en ansøgning er begrundet i at nuværende udbud udløber inden for en relativ kort 

tidshorisont efter 1. juli 2021, og det derfor er økonomisk og praktisk mere hensigtsmæssigt at 

lave et samlet udbud, når det eksisterende udbud udløber, skal der fremsendes dokumentation 

for at nyt udbud er forberedt eller igangsat, samt en forventet tidsplan for gennemførelse og 

implementering af nyt udbud. 
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5. Hvornår udløber dispensationen? 

Såfremt Miljøstyrelsen giver dispensation til kommunen, vil det være fastsat i dispensationen, hvornår 

ordningen skal være implementeret. 

Dispensationen kan dog maksimalt gives til den 31. december 2022, jf. affaldsbekendtgørelsens § 28, 

stk. 1. 

6. Hvornår giver Miljøstyrelsen som udgangspunkt afslag? 

Miljøstyrelsen vil blandt andet give afslag i følgende tilfælde: 

 Hvis der søges med begrundelse i at det planmæssige grundlag i form af udarbejdelse af den 

kommunale affaldsplan ikke kan nås. Det vurderes, at endelig vedtagelse af de kommunale 

affaldsplaner ikke er afgørende. Implementeringsfristen har været kendt siden 16. juni 2020 med 

indgåelse af politisk aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. 

 Hvis der søges om generel udsættelse fra implementeringsfristen med begrundelse i, at 

kommunen finder det mere hensigtsmæssigt med et samlet udbud, og hvis Miljøstyrelsen 

vurderer, at kommunen har mulighed for at implementere for nogle af ordningerne inden for 

fristen. 

7. Kan Miljøstyrelsens afgørelse påklages? 

Alle afgørelser efter affaldsbekendtgørelsen er afskåret klageadgang, jf. affaldsbekendtgørelsens § 79. 

Såfremt Miljøstyrelsen meddeler afslag på dispensation, vil man derfor ikke kunne påklage 

Miljøstyrelsens afgørelse til anden administrativ myndighed. 


