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Vedr. udkast til forslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven 
GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovenstående høring, der giver anledning til følgende 
bemærkninger.  
 
Almindelige bemærkninger: 
GI vil gerne kvittere for, at man fra myndighedernes side har valgt at udsende et gennemarbejdet 
lovforslag i høring samt opdele høringen i 3 overskuelige dele 
 
GI har afventet høringen længe og håber ikke, at forsinkelsen vil få indflydelse på udmøntningen af 
lovforslaget i en ny elektronikaffaldsbekendtgørelse, eftersom WEEE2 direktivet skal være 
implementeret inden 14. februar 2014.  
 
GI er af den opfattelse, at der er tilstrækkelig med økonomi i det nuværende danske 
producentansvarssystem til at håndtere den kommende implementering af WEEE. En effektiv 
udnyttelse, øget indsamling, korrekt behandling og lettelse af de administrative byrder skal 
diskuteres på plads i tæt dialog med branchen også skal den danske implementering harmoniseres 
med de øvrige EU lande.  
 
Ønsker man, at det nye WEEE direktiv skal bidrage til grøn omstilling, hvor der også udvikles mere 
innovativ teknologi, der løfter værdien af WEEE materialerne, er det afgørende vigtigt, at der sker 
en konkurrenceudsættelse, så de private genanvendelsesvirksomheder, der besidder know-how, får 
fat i mængderne.  
 
Specielle bemærkninger: 
 
Indsamleruddannelsen 
Uddannelsen bør være 100 % web-baseret og opbygning af system bør baseres på gængs teknologi, 
som holder omkostninger på et minimum. I forbindelse med udviklingen bør dette ske i 
koordinering med andre medlemslande, så den danske lovgivning så vidt muligt harmoniseres.  
 
Affaldsregister og affaldsdatasystemet medfører indsamlervirksomheder ekstra omkostninger i 
forhold til transportøren, som denne meget ofte er i konkurrence med. Dette sker ofte ikke bevidst, 
men skaber en skævvridning i den indbyrdes konkurrence, eftersom transportøren ikke betaler til 
affaldsdatasystemet og heller ikke vil blive pålagt at betale gebyr for indsamleruddannelsen. I det 
hele taget finder GI, at indsamleruddannelsen bør finansieres helt uden gebyr. 
 
Det er ikke korrekt at forslaget nævner, at en indsamleruddannelse ikke har konsekvenser for 
erhvervslivet. En uddannelse medfører administrative og økonomiske omkostninger, hvor størrelse 
bl.a. afhænger af, hvor omfattende den bliver, og hvor harmoniseret den er på EU niveau.  
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Elektronisk indberetning 
Det er positivt, at det nu bliver muligt, at indberette, ansøge, ind- og udbetale digitalt i forbindelse 
med gebyr- og tilskudsordninger. Der bør dog præciseres i bemærkningerne, at det er relevant for 
dækordningen. 
 

Hvis ovenstående giver anledning til bemærkninger, så er I velkommen til at kontakte undertegnet. 

 

Med venlig hilsen 

GenvindingsIndustrien 
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