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Høring over udkast til bekendtgørelse om overførsel af affald og 
overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1229 af 21. 
november 2019 om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og 
elektronisk udstyr i høring.  
 
Miljøstyrelsen vedlægger forslag til ændring af bekendtgørelsen.  
 
Høringsvar kan sendes elektronisk til mst@mst.dk, med cc til anjfr@mst.dk, 
senest fredag den 7. maj 2021 kl. 16.  
 
Denne høring vedrører kun de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen. Disse er 
fremhævet med ”vis ændringer”. 
 
Baggrunden for nærværende 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 25.154 kr. pr. anmeldelse til 32.383 kr. pr. anmeldelse. 
Gebyrsatsen ændres for at sikre at gebyrordningen er i økonomisk balance. Dertil 
arbejder Miljøstyrelsen med en vision om, at den effektive sagsbehandlingstid i 
2023 skal være inden for tidsrammen i Transportforordningen. For at det skal 
lykkes, kræver det ressourcer til udvikling af området, således at den rette 
kapacitet på området opnås. Miljøstyrelsen vil nedsætte en følgegruppe, der 
generelt skal følge udviklingen på området både i forhold til digitalisering, 
sagsbehandling og kapaciteten. Miljøstyrelsen vil i samarbejde med følgegruppen 
iværksætte en evaluering af tiltagene i 2023. 
 
Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Det anslås, at de foreslåede ændringer medfører konsekvenser for 1.400.000 kr. 
årligt for danske virksomheder.  
 
Bekendtgørelsen har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsens Område for Bedre 
Regulering (OBR), som har følgende kommentar: 
OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative 
konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.  
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Det vurderes, at principperne ikke er relevante, da bekendtgørelsen ikke har 
indvirkning på virksomheders mulighed for at teste, udvikle og anvende nye 
digitale teknologier og forretningsmodeller. 
 
Ikrafttrædelsesdato 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2021. 
 
Høringssvar 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen, herunder 
afsenders navn og mailadresse. Ved afgivelse af høringssvar vil der blive sendt en 
underretningsskrivelse omkring persondatarettigheder til afsender.  
 
Spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til Anja Freitag-Weigt på e-mail: 
anjfr@mst.dk.  
 
Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 
liste.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anja Freitag-Weigt 
Jurist 
anjfr@mst.dk 
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