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Høringsnotat  vedr. udkast til bekendtgørelse om affald  
 

 

Udkast til bekendtgørelsen blev sendt i ekstern høring den 5. november 2018 med frist for at afgive 

høringssvar den 26. november 2018.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet har modtaget i alt 5 høringssvar.  

 

Følgende høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkastet til bekendtgørelsen: 

Dansk Industri, ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport og Dansk By ggeri.  

 

Følgende høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen: Aabenraa 

Kommune og Dansk Affaldsforening.  

 

I det følgende gennemgås høringssvarene. Miljø - og Fødevareministeriets kommentarer hertil er 

anført i kursiv . For detaljerede oplysninger om svarenes indhold henvises der til de fremsendte 

høringssvar, som kan ses på Høringsportalen.  

 

1. Høringssvar 

 

Dansk Affaldsforening 

Dansk Affaldsforening påpeger, at der foretages ændring i de kommunale affaldsregulativers juridiske 

ophæng. I den forbindelse bedes Energi-, forsynings- og klimaministeriet sikre, at regulativerne ikke 

bliver ”ulovlige”. Samme bemærkning er sendt til Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet.  

Miljø- og Fødevareministeriet kan oplyse, at Energistyrelsen vil besvare denne bemærkning i 

høringsnotat for bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører, idet de kommunale 

regulativer for fremtiden vil blive reguleret i denne bekendtgørelse.  

 

Aabenraa Kom mune 

Aabenraa Kommune har foreslået nogle tekniske rettelser til paragrafopstillingen i kapitel 6 om de 

kommunale affaldsordninger i den ny e affaldsbekendtgørelse. Kommunen påpeger desuden, at kapitel 

6 afsnit om ”etablering af og krav  til v isse ordninger for husholdninger” samt afsnit om ”etablering af 

og krav  til v isse ordninger for virksomheder” indeholder krav til indholdet i regulativer . Regler om 

regulativer og ordninger bør ifølge Aabenraa Kommune derfor samles i én bekendtgørelse.  

Miljø- og Fødevareministeriet kan oplyse, at reglernes placering er et resultat af overførslen af 

ressortansvaret. Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet har overtaget det fulde ansvar for de 

strukturelle rammer på affaldsområdet, herunder affaldsregulativerne. Det samme gælder 

kommunernes pligt til at etablere ordninger. Derimod betragtes indholdet af ordningerne som 

miljøregulering, idet de fastsætter hvordan kommunerne skal forholde sig til det konkrete affald. 

Ordningerne er af den årsag placeret hos Miljø- og Fødevareministeriet.  


