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3. maj 2022 

 

Høringssvar på udkast til Vejledning om sorteringskriterier samt udkast til Vejledning 

om indsamlingsordninger. 

Genvindingsindustrien takker for muligheden for at kommentere på vejledningerne for både 

sorteringskriterier og indsamlingsordninger.  

 

Vejledningerne er blevet suppleret med retningslinjer for tekstilaffald. Inden bemærkninger til 

tilføjelserne til vejledningerne ønsker Genvindingsindustrien at komme med en overordnet 

bemærkning. Miljøstyrelsen har nedsat en følgegruppe i forhold til kommende ændringer i 

vejledningerne, dette støtter Genvindingsindustrien op om. For at imødekomme løbende behov for 

ændringer og sikre relevante input fra branchen, opfordres der til, at Miljøstyrelsen fastsætter et 

interval for revision af vejledningerne. Et interval kunne være årligt eller med to års mellemrum.  

 

I forhold til revision af indsamlingsordninger, skal der tages højde for implementering i kommunerne, 

som skal ske med et rimeligt tidsinterval og med hensyn til tilpasning for borgerne. Mindre tilpasninger, 

som f.eks. flere affaldstyper kan indsamles særskilt grundet nye genanvendelsesteknologier, bør 

løbende kunne indskrives, uden store konsekvenser for kommunerne. Dette skal være med til at sikre et 

konstant fokus på at få genanvendt så meget som muligt, dog kan ændringer også ske på baggrund af 

øget kvalitet i genanvendelsen.  

 

Bemærkninger til Vejledning om sorteringskriterier        

Genvindingsindustrien har særligt 4 bemærkninger, som uddybes nærmere efterfølgende.  

 
1. Indsamling af tekstil ved husstanden skal omfatte alt tekstil, ikke kun tekstilaffald til 

genanvendelse 

2. For at øge genbrug og genanvendelse, skal indsamlingen også inkludere sko, bælter, tasker, 

beklædningsgenstande i læder osv. 
3. Det skal af vejledningen ikke fremgå af tekstil indsamlet ved husstande ikke behøver vaskes 
4. Positivt at dyner og puder medtages i indsamlingen 

Indsamling af tekstil ved husstanden skal omfatte alt tekstil, ikke kun tekstilaffald til genanvendelse 

Afgrænsningen af udelukkende at indsamle tekstilaffald ved husstanden har flere negative 

konsekvenser:  
- Økonomien i indsamlingsordningen går fra at have en positiv værdi til en negativ værdi 

o Det er den genbrugelig andel af tekstilet, der sikre en positiv værdi i indsamlingen og 
videre behandling. Ved at fastholde den genbrugelige andel i hustandsindsamlingen kan 
det være med til at finansiere behandling af tekstil til genanvendelse.  

o Hvis der alene indsamles tekstilaffald, er vurderingen at afsætningsprisen til videre 
sortering vil falde med 1000 – 3000 kr. pr. ton, sammenlignet med afsætning af en 

blandet fraktion der indeholder både tekstil til genbrug og tekstilaffald. 
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Afsætningsprisen vil forventeligt gå fra at have en positiv værdi til en negativ værdi, det 
vil altså koste penge at komme af med det. Andre affaldsfraktioner har også en negativ 
værdi ved afsætning, men til modsætning fra visse andre affaldsfraktioner, er der en 

værdi i det genbrugelige tekstil.  
 

- Kommunerne vil forsat være forpligtet til udsortering af tekstil til genbrug  

o Trods formålet med alene at indsamle tekstil til genanvendelse, fremgår det af 
sorteringsvejledningen, at kommunerne skal sikre udsortering af tekstilaffald til 
forberedelse med henblik på genbrug. Det indsamlede tekstil skal altså gennemgå en 
sortering, hvor genbrugeligt tekstil udsorteres inden genanvendelse. En sortering med 

reduceret tekstil til genbrug, vil øge omkostninger for afsætteren, i dette tilfælde 
kommunen.  

For at undgå de negative konsekvenser, bør indsamling ved husstanden inkludere alt tekstil, ikke kun 

tekstil til genanvendelse. 

 

For at øge genbrug og genanvendelse, skal indsamlingen også inkludere sko, bælter, tasker, 

beklædningsgenstande i læder osv. 

Et af målene med Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er at reducere mængden 

af affald, der sendes til forbrænding, og øge andelen der går til genanvendelse. Blandt andet på 

baggrund af dette blev det besluttet, at indsamling af tekstil skulle foregå husstandsnært, da det vil øge 

mængden af indsamlet tekstil.  

 

Genvindingsindustrien er uforstående overfor, hvorfor sko, bælter, tasker osv. udelukkes fra 

indsamlingen. På baggrund af politikernes egen beslutning vil det medføre, at øget affaldsmængder 

sendes til forbrænding, da fraværet af en husstandsnær indsamling øger mængderne til forbrænding. 

Dette kan undgås, hvis de omtalte fraktioner tillades i indsamlingen. 

 

Indsamling ved velgørende organisationer tillader sko, bælter, tasker osv. Borgerne er derfor vant til 

sortering på denne måde. Derudover understreges det i vejledningen, at kommunerne skal udsortere til 

forberedelse med henblik på genbrug. Dette kan på nuværende tidspunkt udelukkende ske ved manuel 

sortering. I denne sortering vil det ikke være yderligere ressourcekrævende at udsortere sko, bælter, 

tasker osv., og det vil være med til at sikre øgede mængder til genbrug.     

 

Det skal af vejledningen ikke fremgå, af tekstil indsamlet husstandsnært ikke behøver vaskes 

Af to grunde vil tekstil indsamlet husstandsnært forsat undergå manuel sortering: 

 
1. I den husstandsnære indsamling vil der blive indsamlet tekstil til genbrug, dels fordi borgerne 

ikke sorterer korrekt, og dels fordi det er nemmere at smide det i en spand ved husstanden, frem 

for at transportere det til en velgørende organisation.  
2. Kommunerne er forpligtet til at sikre udsortering til forberedelse med henblik på genbrug.   

Udsortering til genbrug foregår manuelt. Der vil derfor pågå manuel sortering af det indsamlet tekstil. 

Derfor skal tekstil være rent inden det smides ud. Det skal derfor af vejledningen ikke fremgå, at 

tekstilet ikke behøver vaskes inden det smides ud. Der behøver ikke fastsættes krav om, at tekstilet skal 

vaskes inden det smides ud. Det kan udelukkende fremgå, at tekstilet skal fremstå tørt, rent og uden 

madrester, hvis det kræver vask inden det smides ud, så skal tøjet vaskes. Det skal sikre gode 

arbejdsvilkår for dem der skal sorterer tekstilet, og begrænse risikoen for forurening mellem tekstiler 

der er smidt ud.  
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I tillæg til overstående kan det også nævnes, at tekstilaffald forud for videre behandling kan blive 

oplagret over en længere periode. Hvis tekstilet ikke er rent, vil det medføre øget risiko for, at tekstilet i 

forbindelse med oplagring bringes i en sådan stand, at det ikke kan genanvendes. Desuden er risikoen 

for at tiltrække f.eks. rotter, hvis tekstilet ikke er rent, forøges betragteligt. 

 

Positivt at dyner og puder medtages i indsamlingen 

Genvindingsindustrien vil gerne støtte op om, at dyner og puder medtages på positivlisten over affald, 

der indsamles ved husstanden. Dyner og puder kan fylde en del i indsamlingsmateriellet, men det skal 

ikke medføre, at det ikke medtages i indsamlingen. Som det også fremgår af vejledningen, eksisterer der 

genanvendelsesteknologier. Derfor er det vigtigt, at vi får det ud af restaffaldet og genanvendt. Det vil en 

husstandsindsamling være med til at sikre.   

 

Bemærkninger til Vejledning om indsamlingsordninger 

Der tillades forskellige indsamlingsløsninger for tekstil. At kunne differentiere mellem 

indsamlingsløsninger for en-familieboliger og etageboliger giver fin mening. I forhold til de foreslået 

tilladte indsamlingsløsninger så opfordre Genvindingsindustrien til, at den ene løsning undlades.  

 

Den løsning der ikke bør tillades, er Afhentning af pose placeret i beholder med papir eller papir/pap. 

Begrundelsen herfor er som følgende:  

 
- Ved indsamling sammen med papir eller papir/pap risikerer de to fraktioner at forurene 

hinanden. Det kan ske ved sorteringen ved husstanden eller ved den efterfølgende indsamling, 

forventeligt via komprimatorbil. Ved sortering og indsamling er der risiko for, at poserne ikke 

lukkes forsvarligt, eller at der går hul på dem f.eks. som følge af komprimering. Dermed kan de 
to fraktioner forurene hinanden, hvilket vil reducere den efterfølgende mulighed for genbrug og 

genanvendelse.   
 

- Formålet med den strømlinet indsamling er at få ens fraktioner til videre behandling. Det skal 

bl.a. understøtte øget genanvendelse, da behandlingsanlæggene ikke behøver indstille 
maskinerne, afhængigt af hvilken kommune affaldet kommer fra. En kombineret indsamling af 
tekstil sammen med papir eller papir/pap medfører en ekstra sortering, inden tekstil kan 
udsorteres til genbrug og genanvendelse. Derudover vil risikoen for forurening som beskrevet i 

punktet over, medføre at formålet med den strømlinet indsamling ikke opnås.  
o Tilsvarende kan nævnes for andre affaldsfraktioner, hvor der tillades forskellige 

indsamlingsløsninger, herunder kombineret indsamling af flere affaldsfraktioner. De 

fremhæves ikke her, da ændringerne går på indsamling af tekstil.  

 

- Den kombineret indsamling vil som nævnt medføre et ekstra sorteringstrin, hvor poserne med 

tekstil skal adskilles fra papir/pap. Dette vil fordyre indsamlingsprocessen unødigt. Der 
opfordres derfor til at lave indsamlingsløsninger, der er så billige som muligt for kommunerne. 
Ved et kommende producentansvar for tekstil, vil producenterne forventeligt også efterspørge 
den billigste løsning, der samtidig sikre den højeste genbrugs- og genanvendelsesprocent. Her 

er løsningen ikke kombineret indsamling.  

Vi står i Genvindingsindustrien klar til at uddybe punkterne beskrevet herover. Derudover bidrage vi 

også gerne med øvrige bemærkninger, hvis der måtte opstå behov for det.  

 

I er til hver en tid velkommen til at tage fat i Sekretariatschef Marianne Ladekarl Thygesen.  
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Med venlig hilsen  

 

Marianne Ladekarl Thygesen 

Sekretariatschef for Genvindingsindustrien 

MOBIL: +4529897778 

DIREKTE: +4533746385 

MALT@DANSKERHVERV.DK 
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