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Høring - MST - Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt 
elektrisk og elektronisk udstyr 
 
 
ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport takker for ovennævnte 
høring. Baggrunden for udkast til ændring af bekendtgørelsen er, at gebyret til 
dækning af alle omkostninger ved behandling af anmeldelse om overførsel af affald er 
blevet ændret fra 14.400 kroner per anmeldelse til 25.154 kroner per anmeldelse. Det 
oplyses, at gebyrsatsen ændres for at sikre, at gebyrordningen er i økonomisk balance.  
 
ITD har forståelse for, at myndigheder skal have dækket deres omkostninger i 
forbindelse med behandling af anmeldelser, men vi undrer os over den voldsomme 
stigning i gebyret for den administrative behandling. ITD havde grundet de 
administrative lettelser fra 2017 forventet en reduktion af gebyrerne. Vi savner derfor 
dokumentation for, at gebyrstigningen er i overensstemmelse med styrelsens 
ressourceforbrug og en forklaring på, hvorfor gebyret stiger og ikke falder. 
 
ITD har længe efterlyst digitale løsninger til elektronisk anmeldelse af overførsler, som 
kunne lede til en reduktion af omkostningerne, afskaffelse af dobbelt tastearbejde og 
reduktion af de administrative byrder hos både virksomheder og myndighed.  
 
Digitale løsninger til elektronisk anmeldelse 
ITD har tidligere været i dialog med Miljøstyrelsen og fremført, at vores medlemmer, 
som eksporterer affald, har brug for at kunne følge med i, hvad der er ”registreret” 
hos Miljøstyrelsen, således at en sikkerhedsstillelse (for eksempel en bankgaranti) ikke 
overskrides: 
  

 Total notificeret mængde 

 Antal ton affald, der er kørt  

 Affaldets status (er det færdigbehandlet og er en sikkerhedsstillelse frigivet, 
så den kan bruges til en ny transport) 

 Annullerede transporter og dermed ledig kapacitet på ”affaldskontoen”. 
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Virksomheder efterlyser en net- eller app-adgang til deres ”konto” a la den adgang, 
som man har til sin bankkonto, så virksomheden kan logge ind og kontrollere 
ovenstående oplysninger. Desuden ville det være ønskeligt, hvis systemet endvidere 
gav mulighed for: 
 

 Digital ansøgning og upload af bilag 

 Kvittering for, at anmeldelsen og alle bilag er modtaget 

 Status på, hvor langt anmeldelsen er i godkendelsesprocessen. 
 
Manglende indblik i sådanne forhold forsinker overførsler og medfører risiko for 
overskridelse af en eventuel sikkerhedsstillelse. 
 
Da et sådant system ikke er etableret, efterlyser medlemmer af ITD som minimum en 
bekræftelse på, at Miljøstyrelsen har modtaget en meddelelse om, at en eksportør for 
eksempel har annulleret en transport. De modtager i øjeblikket blot den generelle 
mailkvittering på, at noget er leveret til Miljøstyrelsens indbakke.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
ITD 
 
 
 
Camilla Wiig  
Chefkonsulent 
 
 



 

 

 

 

 

Miljø- og fødevareministeriet 

 

Mail: mfvm@mfvm.dk 

 

Cc: amwno@mfvm.dk.  

 

 18 October 2019 
 

 
Høringssvar fra DPA-System vedrørende overførelse af affald og overførelse af 
brugte elektriske og elektronisk udstyr 
 
 
DPA-System har den 16. september 2019 modtaget høringsskrivelse for ovenstående emne. 
Svarfristen udløber 27. oktober 2019. 
 
DPA-System takker for muligheden for at kommentere på ovennævnte.  
 
DPA-Systems bemærkninger er opdelt i henholdsvis en generel kommentar til temaet om 
overførsel af affald og affald af brugt elektrisk udstyr og en mere specifik bemærkning til 
bestemmelsen i § 12. 
 

Generelt 
 

DPA-System vil, dersom dette ikke allerede pågår, gerne forslå, at der etableres et elektronisk 

register for overførelse af affald og genbrugt elektrisk og elektronisk udstyr. Sådan at data er 

tilgængelige, når der skal laves brugbare analyser af hvordan WEEE og genbrugt udstyr i realiteten 

eksporteres. 

 

Da DPA-System for et par år siden i samarbejde med Miljøstyrelsen udviklede ”Partnerskab for 

indsamling” forsøgte vi ved denne lejlighed at få overblik over mængderne af det affald der 

henholdsvis blev udført, samt det brugte udstyr, der angiveligt blev eksporteret. Det var ikke 

muligt at fremfinde brugbare data for disse mængder, fordi der ikke fandtes digitale systemer til 

registrering af mængderne. Da det bliver stedse mere og mere vigtigt at arbejde med brugbare 

data, som grundlag for lovgivning og andre beslutningsprocesser, tillader DPA-System sig at foreslå 

et sådant tilgængeligt register. 
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§ 12, stk. 2 
 

Det bør specificeres, hvornår udstyr er funktionsdueligt f.eks. med en henvisning til en konkret 

europæisk standard, eller anden form for officielle krav eller specifikation af hvornår udstyr er 

funktionsdueligt. Dette er nødvendigt, da det er velkendt, at der ganske ofte sker ulovlig eksport af 

affald under dække af, at dette er brugt udstyr. 

 

Afslutning  
 

Såfremt det må antages for gavnligt, stiller DPA-System sig gerne til rådighed med yderligere 

udveksling af viden, f.eks. i forbindelse med udvikling af et digitalt register til eksport af affald 

og/eller brugt udstyr. 

 

Venlig hilsen 

DPA-System 
 


