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24. februar 2022 

 

J nr. 2021-17546 

 

JBWF / CLKJ 
Høring over forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om 

Forsyningstilsynet 

Energistyrelsen sendte den 25. november 2021 udkast til forslag til lov om ændring af lov om 

miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (Nye rammer for kommunal behandling af 

affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på 

genbrugspladser og økonomisk tilsyn) i høring. Det blev bl.a. foreslået, at 

kommunalbestyrelsen vil kunne tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til 

materialenyttiggørelse til virksomheder, der i art og mængde producerer affald svarende til 

en husholdning, hvis indsamlingen sker til markedspris. 

 

I forlængelse heraf sender Energistyrelsen hermed udkast til ændring af 

miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 2, og indsættelse af en ny § 48 a i miljøbeskyttelsen i 

høring.  

 

Ændringerne indebærer, at kommunalbestyrelsen også vil skulle fastsætte og opkræve en 

pris svarende til markedsprisen for indsamling af erhvervsaffald egnet til 

materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse, for behandling af 

erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse og 

for indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald. 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest den 3. 

marts 2022. Høringssvar bedes sendt til jbwf@ens.dk med kopi til clkj@ens.dk samt 

angivelse af journalnummer 2021-17546. 

Videre proces 

Lovforslaget er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste. 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til: Jakob Emil Wulff, jbwf@ens.dk, tlf. 33 92 

74 02 eller Caroline Kronberg, clkj@ens.dk, tlf. 33 95 09 97. 

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

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og 

mailadresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Klima-, Energi- 

og Forsyningsudvalg 
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Med venlig hilsen 

Signe Schmidt 

Kontorchef, Center for Forsyning, Energistyrelsen 

 


