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Høring vedrørende bekendtgørelse om henlæggelse til 
Miljøstyrelsen og Kommunalbestyrelsen af opgaver og tilsyn 
vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
2017/852 om kviksølv 
 

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af 

opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

2017/852 om kviksølv i høring. 

 

Høringsmaterialet er tillige lagt på Høringsportalen: [Link] 

 

Miljøstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet 

senest 25. august 2017. 

 

Eventuelle bemærkninger bedes så vidt muligt sendt elektronisk til Miljøstyrelsen 

Kemikalier på e-mail adressen kemikalier@mst.dk med angivelse af 

journalnummer MST-6231-00033. 

 

Miljøstyrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at eventuelle høringssvar vil 

blive offentliggjort på Høringsportalen, hvorfor man med afgivelse af høringssvar 

samtykker til offentliggørelse, herunder af navn og e-mailadresse. 

 

Baggrund 

Danmark har tiltrådt Minamatakonvention om kviksølv sammen med EU og en 

række andre EU medlemslande. Konventionen fastsætter en række begrænsninger 

for udvinding og anvendelse af kviksølv, ligesom den også fastsætter regler om 

affaldsbehandling af kviksølv. 

 

Der er i forlængelse heraf vedtaget en ny EU-forordning 2017/852 om kviksølv 

(kviksølvsforordningen), der gennemfører dele af Minamatakonventionen om 

kviksølv i EU. Kviksølvsforordningen, som gælder umiddelbart i Danmark, udgør 

et væsentligt element i Danmarks opfyldelse af Minamatakonventionen. 

Forordningen træder i kraft 1. januar 2018, med undtagelse af en del af bilag III, 

der finder anvendelse allerede fra 11. december 2017. Forordningen kan findes her: 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0852&qid=1498043914578&from=D

A.  
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I kviksølvsforordningen er det bl.a. bestemt, at medlemslandene skal udpege de 

kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at varetage de forpligtelser, der 

følger af forordningen (artikel 17). Det er videre bestemt, at medlemslandende skal 

fastsætte sanktioner for overtrædelse af bestemmelser i forordningen og træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes (artikel 16). 

 

Det er derfor nødvendigt at fastsætte supplerende regler til forordningen. I 

bekendtgørelsen fastsættes det, at Miljøstyrelsen er kompetent myndighed i 

forhold til forordningen. Det fastsættes endvidere, at Miljøstyrelsen fører tilsyn 

med overholdelse af reglerne i kviksølvsforordningen. Dog fører 

Kommunalbestyrelsen tilsyn med visse bestemmelser i forordningen, som 

vedrører affald og spildevand. Der er her tale om et tilsyn, der i forvejen er henlagt 

til Kommunalbestyrelserne. Der forudses derfor ikke en udvidelse af den 

eksisterende tilsynsforpligtelse. 

 

Der er tale om en ny bekendtgørelse, der forventes at træde i kraft 1. december 

2017. 

 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til undertegnede eller til Lone 

Schou (e-mail: los@mst.dk, telefon: 72 54 43 21). 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Niels Helweg-Larsen 

72 54 45 92 

nihla@mst.dk 
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