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Energistyrelsen 

 
Amaliegade 44 
1256 København K 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 

samt udkast til bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører og 

udkast til bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet (Ophævelse af affaldsadmi-

nistrationsgebyret for virksomheder) 

 

Følgende sendes hermed i en kort høring med frist for at afgive høringssvar ons-

dag den 5. december 2018:    

1. Udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse 

af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder).  

2. Udkast til bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører. 

3. Udkast til bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet (under Miljø- og Føde-

vareministeriet).  

 

Den korte høring skyldes, at regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konserva-

tive Folkeparti) ønsker at afskaffe det generelle erhvervsaffaldsadministrationsge-

byr for virksomheder fra den 1. januar 2019. Lovforslaget forventes fremsat i Folke-

tinget den 5. december 2018.   

 

Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, 

https://hoeringsportalen.dk  

 

Lovforslagets indhold 

Lovforslaget indeholder enkelte ændringer af miljøbeskyttelsesloven § 48, der gør 

det muligt for ministeren at ophæve det generelle erhvervsaffaldsadministrations-

gebyr for virksomheder med henblik på, at de opgaver, som gebyret dækker, frem-

over finansieres sammen med kommunernes øvrige skattefinansierede aktiviteter. 

Lovforslaget muliggør ligeledes, at de nationale digitale databaser, Affaldsdatasy-

stemet og NSTAR ligeledes finansieres direkte på finansloven. Som det fremgår af 

lovforslaget, forventes der afsat midler hertil på finansloven.  
 

Ligeledes sendes udkast til bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -

aktører (som samtidigt erstatter dele affaldsbekendtgørelsen som følge af ressort-

delingen af affaldsområdet mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, For-

synings- og Klimaministeriet), hvor bestemmelser om opkrævning af det generelle 

administrationsgebyr og fritagelse herfor mm. ophæves, og hvor regler om gebyrfi-

nansiering af den nationale regulativdatabase, NSTAR, ophæves. Ligeledes sen-
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des udkast til bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet (under Miljø- og Fødevare-

ministeriet) i høring, hvor regler om gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet op-

hæves.  

 

Eventuelle høringssvar til udkastet til lovforslag og til udkastet til bekendtgø-

relse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører bedes være Energistyrelsen i 

hænde senest onsdag den 5. december 2018. Høringssvar skal sendes til 

ens@ens.dk med kopi til Jesper Lett jsl@ens.dk og Sofie Dam, soda@ens.dk. 

 

Eventuelle høringssvar til udkastet til bekendtgørelse om Affaldsdatasyste-

met bedes være Miljøstyrelsen i hænde senest onsdag den 5. december 2018. 

Høringssvar skal sendes til mst@mst.dk med kopi til Mikkel Clausen 

mikcl@mst.dk. 

 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at modtagne høringssvar efter høringen vil 

blive sendt til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, og offentliggjort på 

Høringsportalen. 

 

Spørgsmål vedrørende lovforslaget og bekendtgørelse om affaldsregulativer, -

gebyrer og -aktører kan rettes til: 

 

Jesper Lett, tlf. 33 92 67 93, jsl@ens.dk, eller Sofie Dam tlf. 33 92 66 33, 

soda@ens.dk. 

 

Spørgsmål vedrørende bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet kan rettes til: 

 

Mikkel Clausen, tlf. 22 38 59 04, mikcl@mst.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jesper Lett 


