
 

 

     
  

Til finansministeren, klima- energi- og forsy-

ningsministeren og miljøministeren. 

Ordførere i aftalekredsen bag klimaaftalen om en 

grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 

      

  
Ny organisering af affaldssektoren 

Kære Nicolai Wammen, Dan Jørgensen, Lea Wermelin og ordførere i 

aftalekredsen bag klimaaftalen om en grøn affaldssektor og cirkulær 

økonomi 

 

Vi skriver til jer i anledning af forhandlingerne om den kommende orga-

nisering af affaldssektoren, som foregår i aftalekredsen bag klimaaftalen 

om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. 

 

Vi opfordrer jer til, at de fire nedenstående tiltag tages af bordet, så de 

ikke indgår i den kommende regulering af affaldssektoren, fordi de efter 

vores opfattelse vil modvirke den grønne omstilling, herunder ambitio-

nerne om øget genanvendelse, CO2-reduktioner, høj borgerservice og 

effektivitet.  

 

Det drejer sig om følgende tiltag: 

• Indførelse af prisloftregulering af affaldsgebyrerne, som be-

grænser kommunernes selvbestemmelsesret til at forfølge et 

højt service- og indsamlingsniveau og øget genanvendelse, for 

derimod at lade statens embedsværk i Forsyningstilsynet stå for 

denne beslutning. 

• Selskabsgørelse af alle kommunale affaldsydelser, som vil for-

dyre affaldshåndteringen for borgerne og kommunerne grun-

det momspligt. 

• Fjernelse af benyttelsespligten til at deltage i de kommunale af-

faldsordninger, som vil vanskeliggøre opnåelsen af mål og 

modvirke effektiviteten i affaldsordningerne, ligesom det vil 

have negativ indflydelse på opfyldelse af kommunernes kli-

mamål. 

• Krav om, at kommunerne skal udbyde affaldsindsamling, som 

ikke garanterer effektiviseringer. 

 

Bemærkninger til de fire tiltag er nærmere uddybet i vedlagte notat.  
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Vores mangeårige indsats på affaldsområdet er baseret på erfaring, vi-

den og driftsmæssige kompetencer, og vi har fra kommunalpolitisk 

hold fokus på den grønne omstilling, herunder miljø- og klimahensyn, 

høj genanvendelse, mulighederne for et godt byliv og reduceret trafikal 

trængsel, borgerservice, skraldemændenes arbejdsmiljø og økonomisk 

effektivitet.  

 

Derfor undrer det os, at kommunerne kritiseres for manglende kompe-

tencer og effektivitet i de oplæg om affaldssektoren, som danner grund-

lag for de politiske forhandlinger, der nu pågår i aftalekredsen bag kli-

maaftalen. 

 

Afsluttende vil vi understrege, at vi deler klimaaftalens ambition om en 

styrket og grønnere affaldssektor, CO2-reduktioner, øget genanven-

delse og mere cirkulær økonomi – dette uden unødvendige omkost-

ningsstigninger til følge.  

 

Drøftelserne i aftalekredsen rummer dog også initiativer, som vi kan 

bakke op om. Det er fx øget økonomisk gennemsigtighed via bench-

marking af affaldsgebyrer, dialog om erfaringer for udbud af indsam-

ling og behandling af affaldet samt styrket tilsyn med virksomhedernes 

affaldshåndtering, hvor vi dog foreslår, at finansieringsmodellen revide-

res.  

 

Vi indgår meget gerne i den videre dialog.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune 

Karsten Längerich (V), borgmester i Allerød Kommune 

Jesper Würtzen (A), borgmester i Ballerup Kommune 

Kenneth Gøtterup (C), borgmester i Dragør Kommune 

Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune 

Steen Wrist (A), borgmester i Fredericia Kommune 

Michael Vindfeldt (A), borgmester i Frederiksberg Kommune 

Birgit S. Hansen (A), borgmester i Frederikshavn Kommune 

Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø Kommune 

Michael Fenger (C), borgmester i Gentofte Kommune  

Trine Græse (A), borgmester i Gladsaxe Kommune 

Kasper Damsgaard (A), borgmester i Glostrup Kommune 

Kirsten Jensen (A), borgmester i Hillerød Kommune 

Anders Wolf Andresen (F), borgmester i Hvidovre Kommune 

Benedikte Kiær (C), borgmester i Helsingør Kommune 

Thomas Gyldal Petersen (A), borgmester i Herlev Kommune 

Morten Slotved (C), borgmester i Hørsholm Kommune 

Merete Amdisen (A), borgmester i Ishøj Kommune 
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Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg Kommune 

Knud Erik Langhoff (C), borgmester i Kolding  

Sophie Hæstorp Andersen (A), overborgmester i Københavns Kom-

mune  

Line Barfod (Ø), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune  

Sofia Osmani (C), borgmester i Lyngby-Taarbæk 

Johannes Lundsfryd Jensen (A), borgmester i Middelfart Kommune 

Peter Rahbæk Juel (A), borgmester i Odense Kommune 

Torben Hansen (A), borgmester i Randers Kommune 

Ann Sofie Orth (C), borgmester i Rudersdal Kommune 

Britt Jensen (A), borgmester i Rødovre Kommune 

Allan S. Andersen (A), borgmester i Tårnby Kommune  

Henrik Rasmussen (C), borgmester i Vallensbæk Kommune 

Frank Schmidt-Hansen (C), borgmester i Vejen Kommune 

Jens Ejner Christensen (V), borgmester i Vejle Kommune 

Thomas Kastrup-Larsen (A), borgmester i Aalborg Kommune 

Jacob Bundsgaard (A), borgmester i Aarhus Kommune 

 

 

 

 

 

Bilag 1. Notat om prisloft, selskabsgørelse, benyttelsespligt og tvangs-

udbud 


