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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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