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Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  

Christiansborg  

1240 København K 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 14. september 2021 stillet mig 

følgende spørgsmål 533 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Marie Bjerre (V). 

Spørgsmål 533 

Vil ministeren på kommuneniveau opgøre, hvilke affaldsgebyrstigninger der har 

været som følge af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og bæredygtig økonomi”? 

Svar  

Det er i dag sådan, at hver kommune har et gebyrblad for deres affaldsordninger, 

hvor det er den enkelte kommunalbestyrelse, der selv fastsætter affaldsgebyrerne 

for kommunens indsamlingsordninger. I medfør af Bekendtgørelse om affaldsregu-

lativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen) § 16, stk. 1, gælder 

det, at kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved de enkelte indsam-

lingsordninger, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene må 

dække kommunens omkostninger til ordningen.  

 

I Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fremgår det, at udvik-

lingen i affaldsgebyret skal monitoreres og afrapporteres til aftalekredsen. Her for-

ventes en øget sortering i 10 forskellige affaldsfraktioner at bidrage til en stigning i 

kommunernes affaldsgebyrer. Stigningen forventes at blive modvirket gennem ind-

førslen af det udvidede producentansvar for emballage samt andre omkostningsre-

duktioner. 

 

Jeg forventer, at monitoreringen af affaldsgebyret vil give et bedre overblik over ef-

fekterne ved de forskellige tiltag, der implementeres omkring kommunernes affalds-

sortering. Energistyrelsen er i gang med at undersøge den bedste metode for, 

hvordan og hvornår monitoreringen foretages. På nuværende tidspunkt har Energi-

styrelsen kun data for kommunernes affaldsgebyrer for dataåret 2019, hvorfor der 

endnu ikke er skabt et overblik over udviklingen i affaldsgebyret. Det er hensigten, 

at Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget kan modtage en tilbagevendende status 

på udviklingen i affaldsgebyret første gang i 2022.   

 

Med venlig hilsen  

 

Dan Jørgensen 
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