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Til de på høringslisten anførte 

 

 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og  

-aktører m.v. og om ændring af bekendtgørelse om Affaldsregisteret og om 

godkendelse af indsamlingsvirksomheder  

 

Vedhæftet udsendes i høring udkast til en ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, 

-gebyrer og -aktører m.v. samt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendt-

gørelse om Affaldsregistret og om godkendelse af indsamlingsvirksomheder.  

 

I forbindelse med at dele af affaldsområdet blev ressortoverført fra Miljø- og Føde-

vareministeriet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet den 28. juni 2015, blev 

ansvaret for bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) ligeledes delt mel-

lem de to ministerier. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har herefter haft an-

svaret for de ressortoverførte bestemmelser, mens Miljø- og Fødevareministeriet 

har ansvaret for de resterende bestemmelser.  

 

Som følge af ressortoverførslen skal affaldsbekendtgørelsen opdeles i to nye be-

kendtgørelser – én bekendtgørelse for hvert ressortområde.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet fortsætter med navnet ”Bekendtgørelse om affald”, 

mens Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets nye bekendtgørelse hedder ”Be-

kendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.”.  

 

Der er udelukkende tale om en opdeling af affaldsbekendtgørelsen i to nye be-

kendtgørelser, og der sker ikke materielle ændringer i bekendtgørelserne. Bekendt-

gørelserne skal træde i kraft den 1. januar 2019. 

 

Indhold i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. 

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse og tilpasset be-

stemmelser heri, for at bekendtgørelsen kan læses selvstændigt. Endvidere har 

Energistyrelsen tilrettet henvisninger til bestemmelser i anden lovgivning samt op-

dateret bilag til bekendtgørelsen, som følge af ændringer i anden lovgivning.  

 

Deling af affaldsbekendtgørelsen har indvirkning på bekendtgørelse om Affalds-

registret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed (affaldsregisterbekendt-

gørelsen), som Energistyrelsen ligeledes er ansvarlig for.  

 

Indhold i ændringsbekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse 

om indsamlingsvirksomhed 

Der bliver i den nuværende affaldsregisterbekendtgørelse henvist til definitioner i 

affaldsbekendtgørelsen, og som følge af opdelingen i to nye bekendtgørelser, skal 
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definitionerne henvise til begge bekendtgørelser. Energistyrelsen har derfor udar-

bejdet en ændringsbekendtgørelse til affaldsregisterbekendtgørelsen. 

 

Samtidig med ændringer af definitionerne, har Energistyrelsen valgt at rette be-

kendtgørelsens gebyrbestemmelser i § 25, stk. 6 og 7. Det fremgår, at gebyrerne 

bliver reguleret årligt på grundlag af pris- og lønindeks, men da gebyrerne gen-

beregnes årligt, bliver de ikke pris- og lønindeksreguleret. Dette er derfor slettet i 

bestemmelserne.  
 

Høringsfrist  

Høringssvar sendes til Energistyrelsen på e-mailadresse ens@ens.dk med kopi til 

jsl@ens.dk og anar@ens.dk med angivelse af journalnummer 2018-17175 i 

emnefeltet. Fristen for høringssvar er udgangen af den 26. november 2018.  

 

Bemærk at Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om affald er i høring 

samtidig. 

 

Høringssvar fra ikke-statslige myndigheder og øvrige høringsparter vil blive offent-

liggjort på Høringsportalen på borger.dk, når bekendtgørelsen er udstedt. Ved af-

givelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelsen af høringssvar, herunder af-

senders navn og mailadresse.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Annette Arent på tlf. +45 33 92 68 13 eller mail 

anar@ens.dk, eller til Jesper Lett på tlf. +45 33 92 67 93 eller på mail jsl@ens.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Energistyrelsen 
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