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Høring af udkast til bekendtgørelse om Affaldsregisteret og om 
godkendelse som indsamlingsvirksomhed 

J.nr. 11.6.6 

 
Dansk Affaldsforening takker for at have modtaget bekendtgørelsen i høring og 
med forbehold for efterfølgende politisk behandling har vi følgende bemærknin-
ger. 
 
Affaldsregistret skal understøtte affaldsproducerende virksomheder til at finde 
virksomheder som håndterer genanvendeligt erhvervsaffald. Godkendte indsam-
lere kan endvidere overtage ansvaret for det genanvendelige erhvervsaffald.  
 
Begge dele er et centralt element i den politiske aftale fra 2007, men det konsta-
teres i evaluering af aftalen gennemført i 2016, at over 90% af virksomhederne 
ikke benytter sig af registret. Derudover er virksomhederne i registret i tvivl om, 
hvorvidt de er indsamlere eller transportører. Derfor havde Dansk Affaldsforening 
gerne set, at der blev reageret på baggrund af evalueringen. Det er de foreslå-
ede ændringer ikke udtryk for. 
 
Der foreslås indført automatisk sagsbehandling for en lang række aktører i regi-
stret og det foreslås, at personer med indsamlerbevis ikke længere skal have en 
ledelse stilling i indsamlingsvirksomheden. Dansk Affaldsforening mener, at 
begge dele kan kun yderligere reducere forståelsen for registret og betydningen 
af indsamlerrollen.  
 
De kommunale behandlingsanlæg, der fortsat må modtage genanvendelige er-
hvervsaffald, er fortsat opført i registret, hvilket vi bifalder.  Vi mener, at registret 
derudover skal udvides med de kommunale anlæg, som modtager farligt affald. 
Farligt affald er som udgangspunkt ikke genanvendeligt erhvervsaffald, men vi 
må konstatere, at virksomhederne er usikre mht. at benytte de kommunale an-
læg, hvis de ikke er opført i registret. 
 
Alternativt burde det meget tydeligt fremgå, at den kommunale anvisning fortsat 
gælder for ikke-genanvendeligt affald, samt at kommunale anlæg til håndtering af 
ikke-genanvendeligt affald ikke skal fremgå af registret.  

mailto:ens@ens.dk
mailto:jsl@ens.dk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2 af 2 

J.nr. 11.6.6 

  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Nana Winkler 
Specialkonsulent  


