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Høringsnotat 

 

 

 

Udkast til bekendtgørelse om deponeringsanlæg 
 

 

Høringen 
Bekendtgørelsen blev i udkast sendt i ekstern høring den 13. august 2019 med frist for angivelse af 

høringssvar den 24. september 2019. Udkastet blev sendt i fornyet høring den 10. oktober med frist for 

afgivelse af høringssvar den 24. oktober, da det første bekendtgørelsesudkast lagde op til, at hele 

bekendtgørelsen fra 2013 skulle ophæves. Ved den fornyet høring fremgår det af 

bekendtgørelsesudkastet, at bekendtgørelsen fra 2013 ophæves med undtagelse af § 36, stk. 2. 

Bestemmelsen viderefører bestemmelser fra deponeringsbekendtgørelsen fra 2001, der omhandler 

overgangsplaner til eksisterende deponeringsanlæg, da bekendtgørelsen trådte i kraft i 2001. Den nye 

høring gav ikke anledning til nye høringssvar. 

 

Der er ved 1. høring den 13. august – 24. september modtaget høringssvar fra KL. 

 

Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Bilbrancheråd, Landdistrikternes Fællesråd, Danske Kloakmestre, 

Danske Regioner, Social- og Indenrigsministeriet, Erhvervsstyrelsen og Dansk Byggeri har meddelt, at 

de ingen bemærkninger har. 

Høringssvar 
Høringssvaret fra KL er kun gengivet i hovedtræk. For detaljerede oplysninger om svarets indhold, 

henvises der til det fremsendte høringssvar, som kan ses på Høringsportalen: 

https://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63132. 

 

KL bemærker, at linket til beregning af anlægsfaktoren for kystnære anlæg er fjernet fra 

bekendtgørelsen. 

Miljøstyrelsens kommentar: Linket er fjernet fra bekendtgørelsen af flere årsager. Det er bl.a. ikke 

muligt at have aktive links på Retsinformationen.dk. Ligeledes var linket i bekendtgørelsen ikke 

aktuelt længere, da beregningsværktøjet er flyttet på miljøstyrelsens hjemmeside, siden den 

gældende bekendtgørelse trådte i kraft.  

Det vurderes at være uhensigtsmæssigt at have henvisninger til sider på Miljøstyrelsens hjemmeside 

i bekendtgørelsen. Beregningsværktøjet er tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside under siden 

om deponering af affald.   

 

Med venlig hilsen 

 

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen 

+45 51 60 33 14 
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