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Høring over udkast til bekendtgørelse om gebyr og tilskud til 
nyttiggørelse af dæk 
 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til revideret bekendtgørelse om gebyr og 

tilskud til nyttiggørelse af dæk i høring.  

 

Styrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger senest den 25. september 

2020. 

 

Høringen vedrører kun de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen, der er 

fremhævet i det vedlagte udkast.  

 

Baggrund 

Det foreslåede bekendtgørelsesudkast har primært til hensigt at sikre en 

nødvendig justering af tilskudssatserne og ændre mulighederne for tidsbegrænset 

anerkendelse som oparbejdningsvirksomhed. Disse ændringer gennemgås 

nedenfor. 

 

Herudover er der foretaget en række præciseringer og konsekvensrettelser m.v.  

 

Tilskudssatserne 

Styrelsen er opmærksom på, at der er behov for at foretage en justering af 

tilskudssatserne for at sikre, at der ved udgangen af 2022 opnås balance i gebyr- 

og tilskudsordningen. 

 

Styrelsen har på den baggrund foretaget en økonomisk beregning, der viser, at 

bekendtgørelsens tilskudssatser skal nedsættes med 12 øre pr. kg.  

 

Mulighed for tidsbegrænset anerkendelse som oparbejdningsvirksomhed 

Styrelsen har med bekendtgørelsesudkastet foreslået en ændring i § 20, stk. 7, om 

mulighederne for tidsbegrænsede anerkendelser af oparbejdningsvirksomheder. 

 

Ændringen har til hensigt at præcisere, at tidsbegrænsede anerkendelser kan 

meddeles til nyetablerede virksomheder og kun i en begrænset periode. 

 

I relation til anerkendelsesperioden foreslås det konkret, at en tidsbegrænset 

anerkendelse har en varighed på et halvt år, der dog under særlige 

omstændigheder kan forlænges i én periode på et halvt år. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Styrelsen vurderer, at de foreslåede ændringer ikke medfører erhvervsøkonomiske 

konsekvenser over bagatelgrænserne, hvorfor de ikke kvantificeres yderligere. 

 

Bekendtgørelsen har været i præ-høring hos Erhvervsstyrelsen (OBR), som har 

følgende kommentar til de administrative konsekvenser: 

”OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative 

konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.” 

 

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om høring af 

bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede 

totalbalanceprincip (DUT). 

 

Styrelsen skal bemærke, at det ikke vurderes, at bekendtgørelsen medfører 

økonomiske konsekvenser i forhold til DUT.  

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Styrelsen vurderer, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er 

relevante for dette forslag til bekendtgørelse, idet de foreslåede ændringer ikke 

medfører konsekvenser for virksomheders mulighed for at teste, udvikle og 

anvende digitale teknologier og forretningsmodeller. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2021. 

 

Høringssvar 

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af den 

vedlagte høringsliste. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk med angivelse af 

j.nr.: 2019-13707 i emnefeltet. 

 

Høringssvar skal være modtaget senest den 25. september 2020 og bedes 

sendt til mst@mst.dk med angivelse af j.nr.: 2019-13707 i emnefeltet. Ved 

afgivelse af høringssvar gives der samtidig samtykke til offentliggørelse, herunder 

afsenders navn og mailadresse. 

 

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk).  

 

Med venlig hilsen 

 

Nina Espegård Hassel 

Kontorchef 
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