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Regeringsaftale og 
affaldsbekendtgørelse

• Regeringsaftale juni 2020
• Affaldsbekendtgørelse december 2020 
• Sortere mere affald til genanvendelse
• Mindre affald til forbrænding 
• Reducerer udledning af drivhusgasser
• Effektiv cirkulær økonomi
• Målsætning affaldssektoren skal være 

klimaneutral i 2030



Hvad betyder det for os ?
Sortering i 10 fraktioner



4 evt. 6 container af 240 liter
&

placering 

Placering max. 5m fra skel, på fast underlag, 
god belysning og sikker og god adgangsvej  



Undtagelse i sommerhusområder

• Farligt affald kan og vil muligvis erstattes af en 
bringeordning

• Tekstilaffald kan og vil muligvis erstattes af en 
bringeordning – DOG kun i en del af 
kalenderåret

• Reglerne gælder også for helårsbeboere i 
sommerhusområder



Hvor kan der skabes plads i køkkenet
til sorteringen?

Stor udfordring for mange 



Implementering 
Gribskov kommunes plan (1)

• Forslag til nyt Affalds Regulativ udarbejdet
• Anbefalet af UBL 15/6 2021

– afhentning af haveaffald anbefalet fjernet
• Behandles af Økonmiudvalget d. 21/6 2021
• Forventes behandlet på Byrådsmødet 24/6
• Forslaget sendes i høring i juli 2021 – 4 uger 

Høringsperioden forlænges muligvis 
• Forventes vedtages i efteråret 2021
• Regulativet træder i kraft pr. 1.jan 2023



Implementering (2)

• Tekstilaffald – 1.jan 2022
• Madaffald og rest affald – 1. maj 2023

(når eksisterende aftaler med renovatører etc. 
udløber)

• Tidsplan for hvornår afhentning af øvrigt affald  
kendes pt. ikke. Men nok efter 1.jan. 2023



Afhentningsfrekvens og renholdelse af 
containere

• Mad-og restaffald 
hver eller hver 2.uge – efter eget valg

• Plast og mad-drikkekartoner hver 2. uge
• Pap, glas og metal hver 2. uge

• Renholdelse af containere skal grundejerne 
selv sørge for 
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Borgerinddragelse
• Borgermøde udskudt fra 21.juni til ?? august

– Begrænset kreds pt inviteret
• Hvad har GLF gjort ?

– Læserbreve i Ugeposten og Frederiksborg Amtsavis med 
kopi til Byrådet og Udvikling, By og Land med opfordringer 
til at inddrage borgerne NU og ikke når kommunen internt 
har truffet beslutninger. 

– Via Det grønne Dialogforum foreslået andre løsninger i 
sommerhusområder . Feks.  2 spands-ordning i 
sommerhusområder, som man har i Helsingør kommune

• Vi efterlyser forsat 
– borgerinddragelse



Opfordring

• Giv jeres holdning/mening tilkende 
– Debatindlæg i medierne


