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Cirkulær Økonomi & Affald 

Ref. LUNBA 

Den 10. oktober 2019 

 

Til adressaterne på vedlagte høringsliste 

   

  

 

Høringsbrev over udkast til bekendtgørelse om 
deponeringsanlæg  
 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af deponeringsbekendtgørelsen 

(bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg). Udkastet blev 

tidligere sendt i høring 13. august 2019 med høringsfrist 24. september 2019. 

 

Bekendtgørelsen sendes i fornyet høring, idet der er sket ændringer i 

overgangsbestemmelserne i § 36, stk. 2, hvor der videreføres bestemmelser fra den 

gældende deponeringsbekendtgørelse. 

 

Miljøstyrelsen vedlægger forslag til ændring af deponeringsbekendtgørelsen. 

 

Styrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest den 

24. oktober 2019 kl. 15.00. 

 

Da der er tale om en mindre ændring i udkastet til bekendtgørelsen i forhold til 

den tidligere høring, fastsættes der en kortere høringsperiode. 

 

Ændringen i bekendtgørelsen er fremhævet med gul. 

 

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Det vurderes, at de foreslåede ændringer ikke medfører administrative eller 

erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Det vurderes, at principperne ikke er relevante, da bekendtgørelsen ikke har 

indvirkning på virksomheders mulighed for at teste, udvikle og anvende nye 

digitale teknologier og forretningsmodeller. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen har direkte konsekvenser for erhvervslivet, hvorfor det foreslås, 

at den træder i kraft 1. januar 2020. 

 

Høringssvar 

Udkast til bekendtgørelsen er sendt i høring hos de parter, der fremgår af den 

vedlagte liste.  
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til Luisa Kristiansen på lunba@mst.dk. 

 

Høringssvar skal være modtaget senest den 24. oktober 2019 kl. 15.00 og bedes 

sendt til mst@mst.dk med kopi til lunba@mst.dk med angivelse af j.nr. MST-020-

00113 i emnefelt. 

 

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen.dk og ved angivelse af høringssvar 

gives der samtidig samtykke til offentliggørelsen, herunder afsendes navn og 

mailadresse.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen 

+45 51 60 33 14 

lunba@mst.dk 
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