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Ændring af bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som 

indsamlingsvirksomhed (Affaldsregisterbekendtgørelsen) - paragrafnøgle 

Den nugæld-

ende bkg 

Den ny bkg og bemærkninger hertil 

Hjemmelsafsnit Opdatering af hjemmelsafsnit, bl.a. som følge af hjemmel til automatisk 

sagsbehandling: 

 

”I medfør af § 7 b, § 44, stk. 1, 4 og 5, § 45 d, § 73, § 79 b, stk. 1, § 80, stk. 1 og 2, 

§ 88, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1317 af 19. november 2015, som ændret ved lov nr. 132 af 16. februar 2016, og lov 

nr. 457 af 25. maj 2016, fastsættes:”  

 

Fodnote til be-

kendtgørelsens 

titel 

Opdatering af fodnoten:  

 

”Bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012, som denne bekendtgørelse afløser, 

indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse 

direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3.” 

 

§ 1 Kapitel 1 - Anvendelsesområde  

§ 1 

 

§ 2 Kapitel 2 - Definitioner  

 

§ 2 

Tilføjelse af definition for materialenyttiggørelse 

 

§ 3 Kapitel 3 - Affaldsregistret 

§ 3  

”Miljøstyrelsen” ændret til ”Energistyrelsen” (opdateret konsekvent i de øvrige 

bestemmelser i bekendtgørelsen) 

 

§ 4 § 4   

Opdatering af nr. 5 som følge af, at alle ansøgninger om godkendelse af kommunale 

behandlingsanlæg jf. affaldsbekendtgørelsens kap. 14 er færdigbehandlede. 

 

§ 5 Kapitel 4 - Registrering af GA og anlæg, der forbereder affald til genbrug, 

affaldstransportører, mæglere og forhandlere og kommunale behandlingsanlæg  

 

Nyt underafsnit: Registreringspligten  

 

§ 5 

Sproglig opdatering 

Stk. 3 fjernet, jf. ny § 9 

 

§ 6 § 6  
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Sproglig opdatering 

Stk. 3 udgår som følge af ny § 9 

 

§ 7 § 7  

Sproglig opdatering 

Stk. 2 udgår som følge af ny § 26 

 

§ 8 § 8  

Opdatering af nr. 5 som følge af, at alle ansøgninger om godkendelse af kommunale 

behandlingsanlæg jf. affaldsbekendtgørelsens kap. 14 er færdigbehandlede. 

Stk.2 udgår som følge af ny § 9 

Stk.3 udgår som følge af ny § 9 

 

§ 9 Nyt underafsnit: Anmodning om registrering  

 

§ 9  

Sproglig opdatering og tilpasning til automatisk sagsbehandling 

Nyt stk. 2, der samler kravene til oplysninger i forbindelse med registreringen for 

virksomhederne, jf. §§ 5-8 

 

 Nyt underafsnit: Afgørelse om registrering  

Ny § 10:  Bestemmelse automatisk sagsbehandling: 

 

”Når den digitale anmodning, jf. § 9, og betaling af gebyrer, jf. § 25, stk. 2 og 3, for så 

vidt angår transportører, mæglere og forhandlere, jf. §§ 6 og 7, er gennemført, 

registreres virksomheden i Affaldsregisteret.” 

 

§ 10 § 11  

Ændring af bestemmelse som følge af automatisk sagsbehandling. Bestemmelsen 

vedrører manuel sagsbehandling af virksomheder, der ikke kan undergå automatisk 

sagsbehandling, jf. ny § 10, fordi der er godkendelser der skal vurderes: 

”Når den digitale anmodning, jf. § 9, for så vidt angår genanvendelsesanlæg og anlæg, 

der forbereder affald til genbrug, jf. § 5, samt kommunale behandlingsanlæg, jf. § 8, 

er gennemført, sender Energistyrelsen en e-mail med kvittering for modtagelsen af 

anmodningen. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger: 

1) Den offentliggjorte frist for behandling af den pågældende anmodning om 

registrering og muligheden for at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 12, 

stk. 1 og 2. 

2) Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål til 

prøvelse af afgørelsen kan anlægges i medfør af lovens § 101.” 

 

§ 11 § 12  

Sproglig opdatering som følge af nye bestemmelser 

 

§ 12 § 13  

Sproglig opdatering 

 

§ 13 Nyt underafsnit: Ændrede oplysninger  
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§ 14  

Sproglig opdatering 

 

§ 14 Kapitel 5 - Godkendelse og registrering som indsamlingsvirksomhed  

 

Nyt underafsnit: Pligt til godkendelse  

 

§ 15  

Ændring af bestemmelse i forbindelse med præciseringer: 

”Virksomheder, som henter eller modtager affald, og som efter eventuel indledende 

sortering, foreløbig oplagring eller forbehandling overdrager affaldet, skal godkendes 

som indsamlingsvirksomhed af Energistyrelsen og registreres i Affaldsregistret, før 

virksomheden kan: 

1) Indgå aftale om at overtage ansvaret for behandlingen af kildesorteret 

erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, efter reglerne herom i 

bekendtgørelse om affald. 

2) Indberette oplysninger om afhentet eller modtaget affald i henhold til 

bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet. 

Stk. 2. En godkendelse og registrering efter stk. 1 er tidsbegrænset og gives for 5 

år. En ansøgning om en ny godkendelse skal foretages, før den eksisterende 

godkendelse udløber.  

Stk. 3. En ny godkendelse gælder fra udløb af den eksisterende godkendelse, når 

ansøgningen om den nye godkendelse er foretaget inden for 3 måneder før udløb af 

den eksisterende godkendelse. 

Stk. 4. Energistyrelsen kan foretage forlængelse af en eksisterende godkendelse i 

forbindelse med ansøgning om en ny godkendelse, der er foretaget, før udløb af den 

eksisterende godkendelse. Den nye godkendelse gælder uanset forlængelsen fra det 

oprindelige udløb af den eksisterende godkendelse, jf. stk. 3.” 
 

§ 15 Nyt underafsnit: Ansøgning om godkendelse  

 

§ 16  

Opdatering som følge af automatisk sagsbehandling 

Præcisering af krav til oplysninger 

 

 Nyt underafsnit: Afgørelse om godkendelse  

 

Ny § 17  

Bestemmelse om automatisk sagsbehandling for indsamlingsvirksomheder uden 

forbehandlingsanlæg og med dokumentation for indsamlerbevis: 

 

”Når ansøgningsproceduren, jf. § 16, og betaling af gebyrer, jf. § 25, stk. 1, 2 og 3, er 

gennemført, for så vidt angår indsamlingsvirksomheder uden forbehandling med 

dokumentation for indsamlerbevis, træffer Energistyrelsen afgørelse om 

godkendelse.” 

 

§ 16 § 18  

Ændring af paragraf som følge af automatisk sagsbehandling Bestemmelsen vedrører 
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manuel sagsbehandling for indsamlingsvirksomheder, der ikke kan undergå 

automatisk sagsbehandling, jf. ny § 17, fordi der er dokumenter der skal vurderes i 

ansøgningen: 

”Når ansøgningsproceduren, jf. § 16, og betaling for gebyr, jf. § 25, stk. 1, 2 og 3 er 

gennemført, for så vidt angår indsamlingsvirksomheder med forbehandlingsanlæg og 

alle indsamlingsvirksomheder uden indsamlerbevis, sender Energistyrelsen en e-mail 

med kvittering for modtagelsen af ansøgningen. Kvitteringen skal indeholde følgende 

oplysninger: 

1) Den offentliggjorte frist for behandling af den pågældende ansøgning og 

muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 19, stk. 1 og 2. 

2) Virksomheden må ikke påbegynde indsamlingsvirksomhed, før Energistyrelsen 

har meddelt godkendelse, uanset om fristen på den offentliggjorte frist eller en 

efterfølgende meddelt frist er overholdt. 

3) Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål til 

prøvelse af afgørelsen kan anlægges i medfør af lovens § 101.” 

 

§ 17 § 19  

Opdateret 

 

§ 18 § 20  

Opdateret 

 

§ 19 § 21  

Opdateret 

 

§ 20 § 22  

Opdateret 

 

§ 21 Nyt underafsnit: Ændrede oplysninger 

 

§ 23  

Opdateret 

 

§ 22 Nyt underafsnit: Tilbagekendelse af godkendelse  

 

§ 24  

Opdateret 

§ 23 Kapitel 6 - Gebyrer  

 

§ 25  

Opdateret 

Nye gebyrsatser 

Indsættelse af nyt stk. 4: 

 

”Stk. 4. Gebyrerne, jf. stk. 1-3 opkræves per virksomhed på CVR-nummerniveau per 

kategori, jf. § 4, nr. 1-5. Ændring af registrering af en virksomhed indenfor en 

registreret kategori, jf. § 4, nr. 1-5, og registrering af yderligere produktionsenheder i 

virksomheden indenfor en allerede registreret kategori, jf. § 4, nr. 1-5, er ikke 
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gebyrpligtig, jf. stk. 1-3.” 

 

 Nyt kapitel 7 – Afregistrering i Affaldsregistret  

 

Ny § 26 om afregistrering: 

 

”Energistyrelsen kan slette virksomheder, som ophører, fra Affaldsregistret. 

Stk. 2. Energistyrelsen kan slette genanvendelsesanlæg og anlæg, som forbereder 

affald til genbrug, jf. § 5, fra Affaldsregistret, såfremt anlægget ikke længere er 

berettiget til at fortsætte sin virksomhed, herunder f.eks. hvis der ikke længere er en 

gældende miljøgodkendelse. 

Stk. 3. Energistyrelsen kan slette kommunale behandlingsanlæg, jf. § 8, fra 

Affaldsregistret, når godkendelsen bortfalder. 

Stk. 4. Energistyrelsen kan slette indsamlingsvirksomheder fra Affaldsregistret efter 

ophør, bortfald, tilbagekaldelse etc. af godkendelse som indsamlingsvirksomhed, jf. 

kapitel 5.” 

  

§ 24 Kapitel 8 – Tilsyn  

 

§ 27  

Opdateret 

 

§ 25 Kapitel 9 – Administrative bestemmelser  

 

§ 28  

 

§ 26 Kapitel 10 – Straf 

 

§ 29  

Opdateret 

Eksisterende stk. 1, nr. 9 om straf for undladelse af at betale gebyr udgår: 

”Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde 

den, der 

1) driver virksomhed, jf. §§ 5-8, uden at være korrekt registreret i 

Affaldsregistret, 

2) modtager affaldsfraktioner, som anlægget ikke er registreret til at måtte 

modtage, jf. § 13, stk. 2, 

3) undlader at anmode om registrering af ændringer, jf. § 14,  

4) indberetter oplysninger om afhentet eller modtaget affald som 

indsamlingsvirksomhed i henhold til bekendtgørelse om 

Affaldsdatasystemet uden at være godkendt som indsamlingsvirksomhed 

efter § 15, stk. 1, 

5) driver virksomhed uden godkendelse eller fortsætter virksomhed efter 

udløb af godkendelse uden at indhente fornyet godkendelse, jf. § 15, 

6) undlader at ansøge om ændringer, jf. § 23, eller 



 

side 6 

 

7) indgår aftale om overtagelse af ansvaret for behandlingen af 

affaldsfraktioner, som virksomheden ikke er registreret til at måtte 

modtage, jf. § 20, stk. 2. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter 

reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

 

§ 27 Kapitel 11 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.  

 

§ 30  

Opdateret: 

”Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.  

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 ophæves, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Verserende sager om registrering i Affaldsregistret og om godkendelse og 

registrering som indsamlingsvirksomhed færdigbehandles efter de hidtidige regler. 

Stk. 4. For virksomheder registreret i Affaldsregistret før den 1. juli 2017 er 

forfaldsdatoen for betaling af det årlige gebyr fra og med 2018 den 1. januar.  

Indsamlingsvirksomheder registreret før 1. juli 2017 betaler den 1. januar i det sidste 

år af deres godkendelse et reduceret årligt gebyr svarende til det årlige gebyr ganget 

antallet af dage fra den 1. januar til og med den sidste dag i godkendelsesperioden 

delt med 365.  

Stk. 5. Virksomheder registreret i Affaldsregistret før den 1. juli 2017 er forpligtede 

til at registrere oplysninger om gyldigt betalingskort, jf. § 9, stk. 2, nr. 7, og § 16, stk. 

1, nr. 7, senest den 31. august 2017.” 

 

 


