
Flere kommuner og kommunale affaldsselskaber har etableret genbrugsbutikker i 
tilknytning til deres genbrugspladser. Her sælges genstande fra pladserne videre 
til andre forbrugere, så de kan få et nyt liv. Det må kommuner ikke, mener Dansk 
Industri og har derfor klaget til Statsforvaltningen. Tværtimod, mener 
interesseorganisationen Dansk Affaldsforening.

På baggrund af en henvendelse fra 
Dansk Industri er Statsforvaltningen nu 
i gang med at vurdere, om kommuner 
og kommunale affaldsselskaber lovligt 
kan drive genbrugsbutik i tilknytning til 
deres genbrugspladser. 

Dansk Industri har i sin henvendelse til 
Statsforvaltningen rejst forskellige 
indsigelser mod lovligheden. Særligt 
har Dansk Industri henvist til, at der ikke 
er hjemmel i lovgivning eller kommunal-
fuldmagten til at sælge genstande 

indleveret på genbrugspladserne, samt 
at det under alle omstændigheder skal 
kunne dokumenteres, at den enkelte 
genbrugsbutik drives uden tab. 

Dansk Industri har endvidere henvist til, 
at det er i strid med gældende regler, at 
genstande udtaget til genbrug ikke 
undergår en affaldsbehandling. Dansk 
Industri vurderer derudover, at de enkelte 
butikker ikke lever op til købe loven og 
markedsføringsloven.

I forhold til videresalg af WEEE 
(elektronik affald) indleveret til genbrugs-
pladserne er Dansk Industri af den 
opfattelse, at et sådant salg er i strid 
med det særlige regelsæt om producent-
ansvar på elektronikaffald.

Problemstillingen om mulighed for drift 
af genbrugsbutikker i tilknytning til en 
genbrugsplads er af generel interesse 
for mange af Dansk Affaldsforenings 
medlemmer, der enten allerede driver 
genbrugsbutik i tilknytning til en gen-
brugsplads eller som generelt overvejer 
muligheder for lignende tiltag. 

Dansk Affaldsforening, der er interesse-
organisation for kommuner og kommunale 
selskaber på affaldsområdet, har derfor 

sendt en udtalelse til Statsforvaltningen 
vedrørende problemstillingen. Horten 
har bistået med udtalelsen, og i denne 
artikel er overordnet redegjort for syns-
punkterne i udtalelsen.

PLIGT TIL GENBRUG FØLGER AF 
AFFALDSHIERARKIET
Kommunerne er forpligtet til at 
sammen sætte deres affaldsordninger 
på en sådan måde, at forberedelse med 
henblik på genbrug fremmes forud for 
anden behandling af affaldet. Dette 
følger af det såkaldte affaldshierarki, 
som er fastlagt i både miljøbeskyttelses-
loven og affaldsbekendtgørelsen. 
Affaldshierarkiet indebærer en 
prioritering af håndteringen af affald, 
hvor bortskaffelse ligger nederst i 
hierarkiet og forberedelse med henblik 
på genbrug rangerer øverst i hierarkiet.

Ved driften af genbrugspladser er 
kommunerne derfor ligeledes forpligtet 
til at sikre, at affaldshåndteringen sker i 
overensstemmelse med dette affalds-
hierarki.

Genbrugsbutikken på den enkelte 
genbrugsplads kan anvendes til at 
fremme målsætningen om forberedelse 
med henblik på genbrug, idet butikken 
skaber et fokus for medarbejderne på 
den enkelte genbrugsplads til i videst 
muligt omfang at sikre denne mål-
sætning, ligesom det styrker bevidstheden 
herom hos den enkelte bruger af gen-
brugspladsen.

I nogle kommuner er det vurderet, at 
affaldshierarkiet bedst opfyldes i 
forhold til kommunens genbrugs pladser 
ved, at der etableres en genbrugsbutik i 
tilknytning til genbrugspladsen. I andre 
kommuner sker dette på anden vis.

UDSORTERING TIL GENBRUG ER EN 
AFFALDSHÅNDTERING
Kommunerne er inden for de enkelte 
affaldsordninger forpligtet til at 
foretage en affaldshåndtering af det 
indkomne affald. En sådan affalds-
håndtering kan være forberedelse med 
henblik på genbrug.  

I affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 24, er 
forberedelse med henblik på genbrug 
defineret som “enhver nyttiggørelses
operation i form af kontrol, rengøring 
eller reparation, hvor produkter eller 
produktkomponenter, der er blevet til 
affald, forberedes, således at de gen
bruges uden anden forbehandling.”

Der er tale om en bred definition af, 
hvad der kan forstås ved forberedelse 
med henblik på genbrug. En kontrol af 
produktet vil være tilstrækkelig til at 
opfylde definitionens krav til den 

forberedelse, som gennemføres. Det er 
således ikke et krav, at der foretages 
reparationer af produktet, eller at det 
f.eks. rengøres.

Alene en sortering af modtaget affald 
med henblik på vurdering af, hvilke 
genstande, der kan være egnet til 
videresalg, vil således være at betragte 
som en aktivitet, hvor der foretages 
forberedelse med henblik på genbrug.

Da kommunerne ved den kommunale 
affaldshåndtering er forpligtet til at 
prioritere forberedelse med henblik på 
genbrug, er det ikke et krav, at den 
enkelte forbruger, der har afleveret det 
pågældende affald på genbrugspladsen, 
giver samtykke til, at affaldet udtages 
til genbrug.

Det er således ikke et krav, at der på 
genbrugspladserne skiltes med særlige 
områder, hvor der kan stilles affald, som 
af forbrugeren vurderes at være egnet 
til genbrug. Omvendt vil der ikke være 
noget til hinder for indretning af en 
sådan valgmulighed på den enkelte 
genbrugsplads.

Ved genbrug af genstande, der kan 
indeholde personfølsomme oplysninger 
eller andre oplysninger af meget privat 
karakter – f.eks. en computer med 
private billeder og personoplysninger 
– kan der dog være forpligtelser til at 
sikre, at der tages foranstaltninger til 
fjernelse heraf inden et eventuelt 
videresalg.

SALG AF GENSTANDE I GENBRUGS
BUTIKKERNE
Selve udsorteringen af genbrugsegnede 
genstande er som beskrevet reguleret 
af affaldsreglerne, herunder affalds-
hierarkiet. Det efterfølgende salg af de 
udsorterede genstande er imidlertid 
ikke på samme måde reguleret i affalds-
reguleringen, hvor der altså ikke er givet 
en specifik hjemmel for kommunerne til 
at drive genbrugs butikker.

Det betyder, at det efterfølgende salg 
af genstande i genbrugsbutikken må 
ske inden for rammerne af kommunal-
fuldmagten – og mere specifikt 
kommunalfuldmagtens rammer for 
afsætning af biprodukter. Det betyder 
blandt andet, at salget fra genbrugs-
butikker skal ske på markedsvilkår og til 
markedspris. 

Drives en genbrugsbutik med underskud, 
vil de hensyn, der ligger til grund for 
adgangen til at lade kommunerne 
afsætte biprodukter – rationel forvaltning 
af borgernes penge og værdispilds-
betragtninger – ikke længere være til 
stede, og man må falde tilbage til 

udgangspunktet om, at det ikke er en 
lovlig kommunal opgave at drive handel. 

Da afsætningen af genstande i gen-
brugs butikken er et alternativ til anden 
behandling – f.eks. energiudnyttelse 
– må udgifterne ved drift af genbrugs-
butikken derfor sammenholdes med, 
hvad en alternativ behandlingsudgift 
for de genstande, der sælges i 
genbrugs butikken, ville have været.

Salg i genbrugsbutikkerne er underlagt 
samme regelsæt som i andre butikker 
– herunder købeloven og markeds-
føringsloven – og genbrugsbutikkerne 
på genbrugspladserne må således 
indrette deres salg af varer således, at 
gældende lovgivning overholdes.

SALG AF ELEKTRONIKAFFALD
Ved frasortering af elektronikaffald, der 
afleveres til genbrugspladsen med 
hen blik på direkte genbrug, gives det 
pågældende elektronik en længere 
levetid. 

Der foretages ikke en behandling eller 
anden håndtering, som indebærer, at 
genstandene ikke indgår i producenternes 
tilbagetagningsordninger. Det 
på gældende elektronik forventes 
således på et senere tidspunkt at indgå 
i producentansvarsordningen, når det 
på ny afleveres på genbrugspladsen 
eller til andet anvist afleveringssted for 
det pågældende affald.

En sådan levetidsforlængelse er i 
overensstemmelse med de bagved-
liggende hensyn i producentansvars-
ordningen og er i overensstemmelse 
med den prioritering af forberedelse 
med henblik på genbrug, som gengives 
i WEEE-direktivet og den danske 
implementering i elektronikskrot-
bekendtgørelsen n
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