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Cirkulær Økonomi & Affald 

J.nr. 2020 - 44748  

Ref. CHHAU 

Den 10. september 2020 

 

Til adressaterne på vedlagte høringsliste  

Høringsbrev vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse 
nr. 1902 af 29. december 2015 om opnåelse af indsamlerbevis 
vedr. indsamlingsgebyret 
 

 

Formål 

Indsamlingsgebyret, jf. bekendtgørelsens § 21, nedsættes fra kr. 1.635 til kr. 1.202. 

Baggrund 

Kravet om indsamlerbevis for at opnå godkendelse som indsamlingsvirksomhed blev indført pr. 1. 

januar 2015 for nye indsamlingsvirksomheder og 1. juli 2015 for eksisterende 

indsamlingsvirksomheder. 

 

Formålet med indsamlerprøven er at sikre, at virksomheder, der håndterer genanvendeligt 

erhvervsaffald, har mindst én person med ledelsesansvar for indsamlingen ansat, der har bevis for at 

kunne forestå indberetning af data og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet. I virksomheder 

med flere produktionsenheder (p-enheder) skal der i hver p-enhed være mindst én person med gyldigt 

bevis ansat, hvis der i enheden er mere end 9 ansatte. Der skal betales et gebyr for adgang til 3 forsøg 

på at erhverve et indsamlerbevis. Beviset er en forudsætning for, at virksomheden kan blive optaget i 

Affaldsregistret, der giver mulighed for at drive virksomhed med indsamling af affald. Energistyrelsen 

er ansvarlig for at føre Affaldsregistret, som indeholder oplysninger om virksomheder, der indsamler, 

behandler og transporterer affald, genanvendelsesanlæg, samt forhandlere og mæglere.  

Miljøstyrelsen foretager løbende opkrævninger af et gebyr til dækning af omkostninger ved behandling 

af indsamlerprøverne. Gebyret skal dække omkostninger til undervisning, prøveafholdelse og 

udstedelse af bevis samt til den løbende opdatering af uddannelsessystemets faglige indhold som følge 

af regelændringer, omkostninger til drift af betalingsløsning, omkostninger til uddannelses- og 

prøvesystemets serverdrift samt øvrige omkostninger knyttet til videreudvikling af 

uddannelsessystemet.  

 

Indtægterne på ordningen genereres af gebyret for bestilling af prøver andragende kr. 1.635 i 2019.  

I og med de fleste eksisterende indsamlingsvirksomheder vil have erhvervet et indsamlerbevis i 2015, 

vil der være substantielt flere indtægter på ordningen hvert femte år gældende fra 2015.  
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Et indsamlergebyr på kr. 1.202 pr. 1. januar 2021 forventes at balancere ordningens udgifter og 

indtægter. 

Ændring 

Miljøstyrelsen foreslår således en nedjustering af gebyret til kr. 1.202 pr. 1. januar 2021. Dette udgør 

en reduktion på ca. 26 pct. I forhold til den nuværende sats. 

Bekendtgørelsens § 21, stk. 2 ændres således fra: 

 

"’Stk. 2. Gebyret er på 1.600 kr. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste 

offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den 

aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Den første regulering 

finder sted den 1. januar 2016.” 

 

Til: 

 

"’Stk. 2. Gebyret er på 1.202 kr. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste 

offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den 

aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Den første regulering 

finder sted den 1. januar 2021.” 

 

De øvrige ændringer er sproglige rettelser, der ikke vil få materiel betydning for bekendtgørelsens 

virke, samt lovtekniske konsekvenser af at udstede den nye bekendtgørelse. Der ændres således også i 

indledningen og i overgangsbestemmelserne. 

Forholdet til EU-retten 

Ændringen af bekendtgørelsen skyldes ikke EU-krav eller ændret regulering. 

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Bekendtgørelsen har ikke været i præhøring hos Erhvervsstyrelsen, Team Effektiv Regulering, efter 

aftalt med Erhvervsstyrelsen. Dette er begrundet i, at det eneste der foretages med denne ændring af 

bekendtgørelsen er at nedjustere et gebyr. Der er derfor ikke fundet behov for at vurdere de 

administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser igen.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at principperne for agilt erhvervsrettet regulering ikke er relevante. Til dette 

havde Erhvervsstyrelsen inden kommentarer.  

Ikrafttrædelsesdato 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2021. 
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Høringssvar 

Udkast til bekendtgørelsen er sendt i høring hos de parter, der fremgår af den vedlagte liste. Eventuelle 

spørgsmål kan rettes til Christian Hauschildt på chhau@mst.dk. Høringssvar skal være modtaget 

senest den 16. oktober 2020 klokken 14.00 og bedes sendt til mst@mst.dk med kopi til chhau@mst.dk 

med angivelse af sagsnummer 2020-44748 i emnefeltet. 

 

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen.dk og ved angivelse af høringssvar gives der samtidig 

samtykke til offentliggørelsen, herunder afsenders navn og mailadresse. 

 


