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Høring af udkast til vejledninger om sortering og indsamling 
af husholdningsaffald 
 

 

 

 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til nye opdaterede vejledninger i ekstern høring. 

Vejledningerne tolker krav om henteordninger, sorteringskriterier og krav om brug af piktogrammer, 

som fremgår af affaldsbekendtgørelsen.  

 

Der er frist for afgivelse af høringssvar den 3. maj 2022 kl. 12.00 

 

Baggrunden for revisionen er, at de eksisterende vejledninger ikke indeholder retningslinjer for 

sorteringskriterier for tekstilaffald, samt retningslinjer for hvordan kommunerne kan indrette deres 

indsamlingsordning for tekstilaffald. De nye vejledninger er opdateret med afsnit om dette. 

Miljøstyrelsen har også fundet det hensigtsmæssigt at opdatere vejledningerne bl.a. med baggrund i 

høringssvar modtaget i forbindelse med høring af seneste affaldsbekendtgørelse og opdateret fagligt og 

juridisk grundlag. Vejledningerne forventes offentliggjort senest den 1.juli 2022. 

 

Udkast til de nye opdaterede vejledninger er udarbejdet med inddragelse af en følgegruppe bestående 

af repræsentanter fra Dansk Affaldsforening, Dansk Industri, Affald- og ressourceindustrien, Dansk 

Erhverv, Dansk Mode & Tekstil, DAKOFA, European Recycling Center og Landbrug & Fødevarer. 

Derudover har Dansk Blinde Samfund været inddraget i udarbejdelsen af vejledningen for 

sorteringskriterier.  

 

Vedrørende tekstilaffald  

 

Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (Klimaplanen) blev det besluttet, at 

der skal implementeres en kommunal henteordning for indsamling af tekstilaffald fra 1. januar 2022. 

For at give markedet for tekstilgenanvendelse og sortering tid til at modnes yderligere, samt give 

kommunerne en bedre planlægningstidshorisont, har aftalekredsen bag Klimaplanen i juni 2021 

besluttet at udskyde kravet om indsamling af tekstilaffald til tidligst d. 1. juli 2023 og senest d. 1. 

januar 2025. Det skal bemærkes, at der pågår forhandlinger i aftalekredsen bag Klimaplanen om bl.a. 

indsamling af tekstilaffald. De opdaterede vejledninger sendes i høring med forbehold for de 

igangværende forhandlinger.  
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Høringssvar  

Høringssvar skal sendes elektronisk til Miljøstyrelsen, Cirkulær Økonomi & Affald, på mailadresse 

mst@mst.dk cc. joaff@mst.dk med angivelse af journalnummer 2022-21190 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar 

samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. 

Udkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte liste. 

Høringsmaterialet er samtidig offentliggjort på Høringsportalen. 

 

Læsevejledning 

Vejledningerne vil blive udgivet som en elektronisk vejledning. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristine Amstrup 

krams@mst.dk 
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