
Til: Anja Freitag-Weigt (anjfr@mst.dk)
Fra: Torben Frahm (t.frahm@erp-recycling.org)
Titel: RE: Høring af udkast til import/eksportbekendtgørelsen
E-mailtitel: RE: Høring af udkast til import/eksportbekendtgørelsen (MST Id nr.: 2928315)
Sendt: 19-04-2021 09:39

Hej Anja
 
Tak for fremsendte som er læst igennem, og den eneste ændring er at prisen per anmeldelse stiger med 7229 DDK,
som svare til en stigning på 28,7%.
 
Det er en forholdsvis stor stigning og kunne godt tænke mig, at vide hvilken effekt det vil give de virksomheder som
har brug for at lave en notifikation affald som skal til et andet EU land.
 
Hvad betyder det at det i 2023 skal være en sagsbehandlingstid som skal være indenfor tidsrammen i
Transportforordningen?
Hvad er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dag ?
 
 
Mange tak
 
 

Torben Frahm
Country General Manager
Graduate Diploma in Business Administration (Marketing Management)
 
European Recycling PlatformEuropean Recycling Platform
ERP Denmark ApS | Lindholm Havnevej 31 | 5800 Nyborg | Denmark
Phone: (+45) 6333 0028 | Mobile: (+45) 2214 1104 | Email:
torben.frahm@erp-recycling.org
Site: www.erp-recycling.dk
 
 

Following the implementation of the GDPR, we have updated our privacy notices, for more information
about how we process your personal data, please see our customer and supplier privacy notices
 

 
 

From: Anja Freitag-Weigt <anjfr@mst.dk> 
Sent: 16. april 2021 13:46
To: Import/Eksport (postkasse) <impeksp@mst.dk>
Subject: Høring af udkast til import/eksportbekendtgørelsen (MST Id nr.: 2928315)
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt
elektrisk og elektronisk udstyr i høring.
 
Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest fredag den 7. maj 2021
kl. 16.00.
 
Høringssvarene bedes sendt til mst@mst.dk med kopi til anjfr@mst.dk, eller til Miljøstyrelsen,
Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, med angivelse af sagsnummer 2021-15302.

Bemærk venligst, at høringssvarene vil blive offentliggjort.

 
Venlig hilsen
 
 
Anja Freitag-Weigt
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AC Fuldmægtig | Jurist | Cirkulær Økonomi og Affald
anjfr@mst.dk
 
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
 
Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk), Anja Freitag-Weigt (anjfr@mst.dk)
Fra: lih@danskerhverv.dk (lih@danskerhverv.dk)
Titel: Høringssvar: Bek. om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr
Sendt: 03-05-2021 10:30
Bilag: Høringssvar fra GI_Gebyrfastsættelse ved notifikationer.pdf;

Miljøstyrelsen  
Anja Freitag-Weigt 
 
Kære Anja
Herved høringssvar fra Genvindingsindustrien.
 
Med venlig hilsen
Lisbet Hagelund
Sekretariatschef for Genvindingsindustrien
M. +45 41870830
LIH@DANSKERHVERV.DK
 

Genvindingsindustrien
Børsen, 1217 København K
Tlf. 33746000
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GenvindingsIndustrien – GI  

Slotsholmsgade 1 

1216 København K 

www.genvindingsindustrien.dk  

info@genvindingsindustrien.dk   

Tlf. +45 3374 6000  

 

 

 

Miljøstyrelsen  
Anja Freitag-Weigt 
mst@mst.dk; anjfr@mst.dk 
 
 

3. maj 2021 
 
Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om overførsel af affald og 
overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr – vedr. gebyrstigning 
 
Genvindingsindustrien har gennem det sidste halvandet år efterlyst en indsats fra 
Miljøstyrelsens side, der med den allerhurtigste virkning vil nedbringe 
sagsbehandlingstiderne. En bedre erhvervsservice er af afgørende betydning for 
virksomhederne. 
 
Derfor har branchen selv peget på en markant gebyrstigning og dermed en tilføjelse af flere 
ressourcer til området som en midlertidig løsning. Formålet er at sikre en hurtig forbedring af 
erhvervsservicen frem mod 2023, hvor Miljøstyrelsen forventer, at resultater af besluttede 
udviklingsprojekter slår igennem. 
 
Erhvervets ønske og begrundelse for villigheden til at betale markant mere for Miljøstyrelsens 
sagsbehandling står i skærende kontrast til høringsbrevets begrundelse for gebyrstigningen. 

 

I høringsbrevet fremgår begrundelsen for gebyrstigningen, at gebyrsatsen ændres, for at sikre 
at gebyrordningen er i økonomisk balance og sikrer en finansiering af Miljøstyrelsens 

udviklingsprojekter frem mod 2023. 

 
Genvindingsindustrien støtter den markante gebyrstigning såfremt den foretages med det 

formål, som har været aftalt på møder mellem styrelsen og branchen. Nye ressourcer – i form 

af to årsværk der tilføres området – skal stringent sigte på en forbedring af erhvervsservicen 
her og nu med et mål om at overholde fastsatte sagsbehandlingsfrister.  

 

På møde den 16.04.2021 mellem styrelsen og branchen blev det aftalt, at det af høringsbrevet 
(eller andet steds) tydeligt vil fremgå, at gebyrstigning er midlertidig, og har til formål at løse 

problemet med den manglende overholdelse af sagsbehandlingsfrister, indtil de besluttede 

udviklingsprojekter slår igennem i 2023. Dette er ikke skrevet noget sted, og rammen for 
aftalen omkring den markante gebyrstigning er således ikke arkiveret for fremtidens 

opfølgningsarbejder. Dette bedes styrelsen rette op på. 

 
Følgegruppe  

Genvindingsindustrien sætter pris på, at Miljøstyrelsen nedsætter en følgegruppen, der skal 

følge digitaliseringsarbejdet samt kvalitet omkring sagsbehandling og kapaciteten til denne. 
Genvindingsindustrien deltager gerne i følgegruppen. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Lisbet Hagelund 
Sekretariatschef 
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Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk), Anja Freitag-Weigt (anjfr@mst.dk)
Fra: tf@danskaffaldsforening.dk (tf@danskaffaldsforening.dk)
Titel: SV: Høring af udkast til import/eksportbekendtgørelsen
E-mailtitel: SV: Høring af udkast til import/eksportbekendtgørelsen (MST Id nr.: 2928315)
Sendt: 05-05-2021 13:40
Bilag: Dansk Affaldsforenings høringssvar vedr. udkast til bekendtgø-relse om overførsel af affald og overførsel af

brugt elektrisk og elektronisk udstyr - 2021-15302.pdf;

Kære Miljøstyrelse
 
Vedhæftet er Dansk Affaldsforenings høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om overførsel af affald og
overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr - 2021-15302
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Torben Mølgaard Frandsen
Specialkonsulent
 
 

 
 

 
Dansk Affaldsforening
Vester Farimagsgade 1, 5. sal
DK-1606 København V

M: +45 51723122

T: +45 72312077
E:  tf@danskaffaldsforening.dk
W: danskaffaldsforening.dk                                                      

Dansk Affaldsforening har 55 medlemmer blandt kommuner og kommunale selskaber i Danmark og på Færøerne. Medlemmerne
indsamler og håndterer husholdningsaffald og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere.
 
 

Fra: Anja Freitag-Weigt <anjfr@mst.dk> 
Sendt: 16. april 2021 13:46
Til: Import/Eksport (postkasse) <impeksp@mst.dk>
Emne: Høring af udkast til import/eksportbekendtgørelsen (MST Id nr.: 2928315)
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt
elektrisk og elektronisk udstyr i høring.
 
Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest fredag den 7. maj 2021
kl. 16.00.
 
Høringssvarene bedes sendt til mst@mst.dk med kopi til anjfr@mst.dk, eller til Miljøstyrelsen,
Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, med angivelse af sagsnummer 2021-15302.

Bemærk venligst, at høringssvarene vil blive offentliggjort.

== AKT 3039950 == [ Høringssvar fra Dansk Affaldsforening: Høring af udkast til import/eksportbekendtgørelsen ] =… ==
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Venlig hilsen
 
 
Anja Freitag-Weigt
AC Fuldmægtig | Jurist | Cirkulær Økonomi og Affald
anjfr@mst.dk
 
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
 
Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Dansk Affaldsforening har 56 medlemmer blandt kommuner og kommunale selskaber i Danmark og på Færøerne. 

Medlemmerne indsamler og håndterer husholdningsaffald og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere. 

 

Side 1 af 2 

 

Dansk Affaldsforening 

Vester Farimagsgade 1, 5. 

1606 København V 

 

Tlf.: 72 31 20 70 

danskaffaldsforening.dk 

 

 

Miljøministeriet  

Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense C 

 

Sendt per mail til: 

mst@mst.dk med kopi til anjfr@mst.dk  

 

  

 

07-05-2021 

Dansk Affaldsforenings høringssvar vedr. udkast til bekendtgø-

relse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og 

elektronisk udstyr - 2021-15302 

 

 

Dansk Affaldsforening vil gerne takke for muligheden for at afgive deres 

høringssvar til Miljøstyrelsens udkast til bekendtgørelse om overførsel af 

affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr - 2021-15302 

 

 

Dansk Affaldsforening lader sig forstå af høringsudkastet, at de stigende 

gebyrer skyldes en opgradering på området. 

 

Dansk Affaldsforening ønsker derfor svar på følgende spørgsmål: 

 

1) Vil det være muligt at se budgettet for disse. 
a. Hvordan har MST tænkt sig at effektivisere på længere 

sigt, således gebyrerne kan falde igen. 
b. Dækker gebyrerne også over en form for tilsyn/afrapporte-

ring af de eksporterede og importerede mængder, således 
der er bedre styr på hvad der sker med affaldsmængderne 
(reel genanvendelse, deponi, energiudnyttelse). 

 
2) Har MST gjort sig nogle overvejelser, og/eller analyser, af hvordan 

disse gentagne gebyrstigninger påvirker Danmarks konkurrence-
mulighed for genanvendelse på et europæisk marked. 

a. Har andre EU-lande samme gebyrer, og matcher de i så 
fald de danske gebyrer. 

b. Har MST gjort sig nogle overvejelser, og/eller analyser, af 
om hvorledes disse gebyrstigninger vil påvirke affalds-
strømmene ud og ind af DK. 

 
3) Har MST gjort sig nogle overvejelser, og/eller analyser, af hvordan 

de store gebyrstigninger vil påvirke incitamentet for genanven-
delse i udlandet af små danske mængder affald – så som farligt 
affald (alt andet lige, vil særligt de små mængder affald til genan-
vendelse i udlandet blive hårdt ramt af de store gebyrstigninger). 

 
4) Har MST gjort sig nogle overvejelser, og/eller analyser, af om 

hvorledes de høje gebyrer vil påvirke incitamentsstrukturen til 

== AKT 3039950 == [ Høringssvar fra Dansk Affaldsforening: Høring af udkast til import/eksportbekendtgørelsen ] =… ==
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Side 2 af 2 

 

 f.eks. at importere større mængder affald til R12 og R13 ad gan-
gen, end der importeres i dag, og derved tilskynde til større oplag-
ring af importeret affald til energiudnyttelse i DK. 

 
 
Endeligt ønsker Dansk Affaldsforening meget gerne at blive taget med i 
den følgegruppe som foreslås i høringsbrevet.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Torben Frandsen 

Specialkonsulent 

Dansk Affaldsforening  



Til: Anja Freitag-Weigt (anjfr@mst.dk)
Cc: Import/Eksport (postkasse) (impeksp@mst.dk)
Fra: finance@tier1asset.com (finance@tier1asset.com)
Titel: Re: Høring af udkast til import/eksportbekendtgørelsen
E-mailtitel: Re: Høring af udkast til import/eksportbekendtgørelsen (MST Id nr.: 2928315)
Sendt: 06-05-2021 14:27

Hej Anja,

Da den eneste ændring er gebyrets størrelse har vi ingen bemærkning. Andet at jeres betegenelse af affald står i
vejen for den Cirkulære Økonomi.

Miljølovgivningen generelt understøtter ikke vor forretning som er 100% cirkulær og bæredygtig.

Best regards 

 
Peter Hemicke 
Tier1 Asset A/S  * Hejrevang 18 *  DK-3450 Allerød *D: +45 4813 2521

 

On Fri, 16 Apr kl. 1:47 PM , Anja Freitag-Weigt <anjfr@mst.dk> wrote:
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt

elektrisk og elektronisk udstyr i høring.
 
Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest fredag den 7. maj
2021 kl. 16.00.
 
Høringssvarene bedes sendt til mst@mst.dk med kopi til anjfr@mst.dk, eller til Miljøstyrelsen,
Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, med angivelse af sagsnummer 2021-15302.

Bemærk venligst, at høringssvarene vil blive offentliggjort.

 
Venlig hilsen
 
 
Anja Freitag-Weigt
AC Fuldmægtig | Jurist | Cirkulær Økonomi og Affald
anjfr@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger

== AKT 3049226 == [ Tier1asset høringssvar: Høring af udkast til import/eksportbekendtgørelsen ] == Dokument 1 … ==
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Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Cc: Anja Freitag-Weigt (anjfr@mst.dk), ibso@di.dk (ibso@di.dk)
Fra: Niels Bukholt (NBUK@DI.DK)
Titel: Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og

elektronisk udstyr
Sendt: 07-05-2021 15:13
Bilag: Høring gebyr eksport.docx;

Kære MST og Anja
 
Hermed DI’s og ARI’s høringssvar.
 
 
 
Med venlig hilsen

Niels Bukholt
Chefkonsulent

+45 3377 4565
+45 2442 9435 (Mobil)
 
nbuk@di.dk
ari.di.dk

 

== AKT 3057046 == [ Dansk Industri og ARI - Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om overførsel af a… ==
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Miljøstyrelsen 

mst@mst.dk 

cc. anjfr@mst.dk 

 

København 7. maj 2021 

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om overførsel af 

affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 

DI og ARI skal takke for modtagelsen af udkastet i høring og for den forudgående dialog. 

Det er helt afgørende for den grønne omstilling at import og eksport af affald fungerer sikkert og 

troværdigt, således at virksomheder kan indgå aftaler om at modtage og eksportere affald til behandling 

fra og til andre lande for at opnå den bedst behandling af affaldet. 

Rigtig store dele af den danske affaldsproduktion behandles i udlandet og mange danske virksomheder 

lever af at håndtere affald fra udlandet.  

Det har længe været en udfordring, at sagsbehandlingen ikke har fungeret optimalt og indenfor de frister, 

som er fastsat i affaldstransportforordningen. Det skaber store udfordringer både for de danske 

virksomheder og deres samarbejdspartnere i forhold til økonomien, men også i forhold til at overholde 

virksomhedernes miljøgodkendelser særligt i forhold til oplag af affald. 

Vi er derfor positive overfor, at Miljøstyrelsen nu har fremlagt en plan for at forbedre sagsbehandlingen i 

løbet af kort tid, bl.a. gennem en øget digitalisering og bedre kommunikation med virksomhederne og ved 

tilførsel af ressourcer gennem at hæve gebyret, da området er gebyrfinansieret. 

Samtidig med den overordnede positive melding, vil DI og ARI dog også bemærke, at udfordringerne 

med sagsbehandlingen ikke kan løftes af penge og digitalisering alene, men at der også er behov for at 

se på tilgangen til sagerne, organiseringen af arbejdet, samarbejdet med virksomhederne, hvordan nye 

krav eller ønsker til fornyelser af tilladelser skal håndteres, så der ikke opstår huller i eksisterende 

forsyningskæder, hvordan afgrænsningen mellem grønlistet og anmeldepligtigt affald skal trækkes, osv. 

Det er derfor også positivt, at Miljøstyrelsen vil etablere en følgegruppe til at følge digitaliseringen af 

området og den løbende sagsbehandling. Arbejdet i følgegruppen bør også give mulighed for at drøfte 

tilpasninger af sagsbehandlingen på et tidligere tidspunkt, således at virksomhederne kan forberede sig 

bedre på ændringer i krav til ansøgning, dokumentation, løbende tilbagemeldinger, osv. Ligeledes kan 

det drøftes, hvilke tilpasninger af forordningen og praksis under denne, som kunne forbedre samhandlen 

med affald og sagsbehandlingen. DI og ARI indgår naturligvis meget gerne i arbejdet i følgegruppen. 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bukholt 
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