Til de høringsparter der er angivet på den vedlagte liste

Ressourcer og Forsyning
Ref. MABPE
Den 5. november 2018

Høring om udkast til bekendtgørelse om affald
Hermed fremsendes i høring udkast til ny bekendtgørelse om affald. Miljø- og
Fødevareministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar
senest den 26. november 2018 kl. 12.00.
Høringssvar bedes sendt elektronisk til mfvm@mfvm.dk med kopi til
mabpe@mfvm.dk med angivelsen ”affaldsbekendtgørelse 2018-8515” i emnefeltet.
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse
af høringssvar samtykkes til offentliggørelsen af høringssvar, herunder afsenders
navn og mailadresse.
Udstedelsen af en ny affaldsbekendtgørelse sker som konsekvens af den
ressortomlægning, der skete ved kongelig resolution af 28. juni 2015, hvorefter
bestemmes at ressortansvaret for dele af affaldsområdet overføres fra Miljø- og
Fødevareministeriet til Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet. Resolutionen kan
læses her: https://mst.dk/media/133455/kgl_resolution_af_28_juni_2015.pdf.
Denne omlægning har givet anledning til, at affaldsbekendtgørelsen deles i to,
fordi Energistyrelsen har fået ansvaret for en del af bekendtgørelsens
bestemmelser. Dette udkast indeholder således de bestemmelser, som er blevet
hos Miljø- og Fødevareministeriet, mens de øvrige bestemmelser fremgår af
Energistyrelsens udkast til bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og aktører, som ligeledes er udsendt i høring den 5. november, og kan findes på
høringsportalen.
Der er tale om en ren deling af den gældende affaldsbekendtgørelse, og der indgår
ingen indholdsmæssige ændringer.
Erhvervsstyrelsens
Team
Effektiv
Regulering
(TER)
har
modtaget
bekendtgørelsesudkastet i præhøring. TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet i
sin nuværende form ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet
og har dermed ikke yderligere kommentarer. Miljø- og Fødevareministeriet har
vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de
konkrete ændringer i udkastet. TER har ingen bemærkninger hertil.
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Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte
liste.
Efter delingen af affaldsbekendtgørelsen skal der foretages mindre
konsekvensrettelser i en række øvrige bekendtgørelser på Miljø- og
Fødevareministeriets område. Der er tale om korrektion af henvisninger, og
ændringerne forventes derfor at blive foretaget uden forudgående høring. Det
drejer sig om:
- Bekendtgørelse nr. 1453 af 7. december 2015 om batterier og
akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer,
- bekendtgørelse nr. 148 af 8. februar 2018 om at bringe elektrisk og
elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr,
- bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011 om deponeringsanlæg,
- bekendtgørelse nr. 1511 af 4. december 2017 om Affaldsdatasystemet,
- bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af
restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald,
- bekendtgørelse nr. 1500 af 14. december 2017 om håndtering af
udvindingsaffald,
- bekendtgørelse nr. 1455 af 7. december 2015 om visse krav til emballager,
- bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017 om pant på indsamling m.v. af
emballager til visse drikkevarer,
- bekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2014 om overførsel af affald og
overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr,
- bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i
form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra,
- bekendtgørelse nr. 1347 af 21. november 2016 om gebyr og tilskud til
nyttiggørelse af dæk og
- bekendtgørelse nr. 1271 af 21. november 2017 om anlæg der forbrænder
affald
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Maria Bøje Petersen tlf. +45 22 57 43 49 eller
mail mabpe@mfvm.dk.

Med venlig hilsen
Maria Bøje Petersen
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