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Kære Frank Jensen, Ninna Hedeager Olsen, Allan Andersen, Helle Adelborg, 

Simon Aggesen og Eik Dahl Bidstrup 

 

Mange tak for jeres henvendelse vedrørende hvad klimaplanen for en grøn af-

faldssektor og cirkulær økonomi betyder for jeres mulighed for at etablere anlæg 

til pulpning af bioaffald og anlæg til sortering af restaffald. 

 

Som vi også kom ind på i vores brev af 2. juli 2020 indebærer klimaplanen for 

en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, at der stilles krav til kommunerne om 

udbud af behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sor-

tering af genanvendeligt affald. Aftalen omfatter både kommunale anlæg til for-

behandling af genanvendeligt husholdningsaffald og slutbehandling af genan-

vendeligt husholdningsaffald. 

 

Vi kan bekræfte, at kommunale forbehandlingsanlæg til pulpning af bioaffald vil 

være omfattet af den nye regulering af det genanvendelige husholdningsaffald, 

således at kommuner ikke vil have mulighed for at investere i disse anlæg. Der 

er jf. aftalen en mulighed for dispensation, såfremt der ikke er private bydere. Af-

talens overgangsordning for eksisterende kommunale anlæg omfatter dertil 

alene kommunale anlæg, der er etableret, eller hvor der er foretaget væsentlige 

irreversible investeringer på tidspunktet for aftalens indgåelse.  

 

I forhold til kommunale anlæg til sortering af restaffald nævnte vi i vores tidligere 

brev, at denne afgrænsning skal konkretiseres i udmøntningen af aftalen. 

Denne proces pågår fortsat. 

 

Det er naturligvis vigtigt, at der kommer vished omkring kommunernes ramme-

betingelser i forhold til sådanne større investeringer, ligesom det ligger os meget 

på sinde at skabe klare rammevilkår for initiativer, der kan bidrage til øget gen-

anvendelse og reduceret affaldsforbrænding og dermed mindre CO2-udledning. 
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Vi arbejder derfor på højtryk for at få en afklaring på plads. Vi vender tilbage til 

jer, så snart vi har nyt herom. 

 

 

Med venlig hilsen 

      

Dan Jørgensen og Lea Wermelin 


