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Høring af udkast til bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 
(Indsamleruddannelsen) og udkast til ændring af bekendtgørelse om 
Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed 
 
 
Hermed udsendes i høring udkast til bekendtgørelse om opnåelse af 
indsamlerbevis og udkast til ændring af bekendtgørelse om Affaldsregistret og om 
godkendelse som indsamlingsvirksomhed, jf. vedlagte høringsliste. 
 
Bekendtgørelsen om opnåelse af indsamlerbevis skal fastsætte krav til uddannelse 
og aflæggelse af prøve samt opnåelse af indsamlerbevis. Ændringen af 
bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som 
indsamlingsvirksomhed skal udskyde kravet om ansættelse af mindst én person 
med ledelsesansvar som betingelse for godkendelse af indsamlingsvirksomhed til 
d. 1. juli 2015 for eksisterende indsamlingsvirksomheder.  
 
For at opnå godkendelse som indsamlingsvirksomhed i medfør af bekendtgørelse 
nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som 
indsamlingsvirksomhed, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 778 af 25. juni 
2014,skal mindst én person med ledelsesansvar for indsamlingen af kildesorteret 
erhvervsaffald til materialenyttiggørelse have opnået indsamlerbevis eller have 
kvalifikationer, som kan sidestilles hermed. I virksomheder med flere 
produktionsenheder (p-enheder), skal der i hver p-enhed være mindst én person 
med gyldigt bevis ansat, hvis der i enheden er mere end 9 ansatte. Antallet af 
ansatte fastlægges som et årsgennemsnit. 
 
Kravet gælder pr. 1. januar 2015 for nye indsamlingsvirksomheder, der ønsker at 
opnå godkendelse. For eksisterende indsamlingsvirksomheder udskydes kravet til 
den 1. juli 2015. 
  
Indsamleruddannelsen vil være en webbaseret uddannelse, der tilgås via 
Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/indsamleruddannelsen og gennemgås 
som selvstudium. Uddannelsens indhold findes allerede nu som en testversion på 
hjemmesiden. 
 
Selve indsamlerprøven vil bestå af 25 spørgsmål, der besvares i et elektronisk 
afkrydsningsskema med forskellige svarmuligheder (multible choice), og som 
bestås ved at svare rigtigt på mindst 20 spørgsmål. Ved bestået prøve modtager 
prøvedeltager elektronisk et indsamlerbevis, der er gyldigt i 5 år.  
 
Der betales et gebyr for aflæggelse af indsamlerprøven, der giver adgang til 3 
forsøg. Gebyret vil være på ca. 1.600 kr. og reguleres årligt pr. 1. januar . 
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Høringsfrist og høringsmøde 
Der vil blive afholdt høringsmøde fredag d. 21. november kl. 10.30 til 11.30 
i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, møderum C. Tilmelding til høringsmødet bedes 
ske til Jesper Lett på jelet@mst.dk senest onsdag d. 19. november 2014. 
 
 
Frist for høringssvar er tirsdag den. 25. november 2014.  
Høringssvar sendes til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med kopi til 
jelet@mst.dk og med angivelse af journalnummer MST-7776-00008i emnefeltet.  
 
Høringssvar fra ikke-statslige myndigheder og øvrige høringsparter vil blive 
offentliggjort på Høringsportalen på borger.dk, når bekendtgørelsen er udstedt. 
 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Jesper Lett, tlf. 72 54 41 13, e-

mailadresse jelet@mst.dk. 
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