
 

 

  

Høringsnotat 
 

Udkast til bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elek-

trisk og elektronisk udstyr (import-/eksportbekendtgørelsen) 

 

Udkast til bekendtgørelsen blev sendt i ekstern høring den 16. september 2019 med frist for 

at afgive høringssvar den 17. oktober 2019. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har modtaget 10 høringssvar. 

 

Følgende ikke-ministerielle høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkastet til be-

kendtgørelsen: Dansk Producentansvar System og IDT Brancheorganisationen for den 

danske vejgodstransport. 

 

I det følgende gennemgås høringssvarene. Miljø- og Fødevareministeriets kommentarer 

hertil er anført i kursiv. Høringssvarene er kun gengivet i hovedtræk. For detaljerede oplys-

ninger om svarenes indhold henvises der til de fremsendte høringssvar, som kan ses på 

Høringsportalen. 

Høringssvar 

 

Dansk Producentansvar System (DPA-System)  

Dansk Producentansvars System opfordrer Miljø- og Fødevareministeriet til at oprette et 

elektronisk register for overførsel af affald og brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderlige-

re, beder DPA-system § 12, stk. 2 specificeret, således at kriteriet for funktionsduelighed af 

brugt elektrisk og elektronisk udstyr henviser til en europæisk standard eller anden form for 

officiel krav eller specifikation. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet skal til DPA-Systems høringssvar bemærke, at dette ikke er 

inden for rammen af nærværende bekendtgørelsesændringer, men ministeriet vil tage 

bemærkningerne til efterretning i forbindelse med en fremtidig revision af bekendtgørel-

sen. 

 

IDT - Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport 

IDT spørger til dokumentation for at gebyrstigningen er i overensstemmelse med styrelsens 

ressourceforbrug og en forklaring på, hvorfor gebyret stiger og ikke falder. 

 

ITD efterspørger en digitalisering af anmeldelser om overførsler af affald, da ITD mener at 

dette som kunne lede til en reduktion af omkostningerne, afskaffelse af dobbelt tastearbejde 

og reduktion af de administrative byrder hos både virksomheder og myndighed. 

 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at gebyrordninger skal være i økonomisk balan-

ce over en fire-årig periode jf. Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2. Miljøstyrelsen forventer i 

perioden 2019-2022 at have samlede omkostninger på ca. 45 mio. kr. vedrørende gebyr-

ordningen, der skal dækkes af indtægter fra gebyrordningen. Med en forventning om ca. 

450 sager om året (1800 i perioden 2019-2022) har Miljøstyrelsen vurderet, at en takst på 

25.154 kr. er nødvendig for at dække styrelsens omkostninger. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at en digitalisering ikke er inden for rammen af 

nærværende bekendtgørelsesændringer, dog skal gebyrændringen også være med til at 

finansiere arbejdet med en større grad af digitalisering på området. Ministeriet vil på 

baggrund heraf tage bemærkningerne til efterretning i forbindelse med en fremtidig revi-

sion af bekendtgørelsen. 


