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Dansk Erhvervs høringssvar til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehand-
ling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse 
 
Dansk Erhverv er positive over at det økonomiske tilsyn med affaldssektoren skærpes. Det øget 
tilsyn skal sikre lige konkurrencevilkår, gennemsigtighed og effektive priser i affaldssektoren. Ud-
kastet til bekendtgørelsen fastlægger rammerne for det tilsyn, der skal føres af Forsyningstilsynet. 
Dansk Erhverv ønsker i høringssvaret at fremhæve områder, hvor det er forståelse, at der på bag-
grund af bekendtgørelsen ikke vil blive ført et øget økonomisk tilsyn. For at sikre opnåelsen af de 
ønskede effekter, bør tilsynet udvides og inkludere øvrige aktiviteter.   
 
Rammerne for det skærpede tilsyn er fastlagt på baggrund af hjemmel givet i lov om miljøbeskyt-
telse. I forhold til fremtidige hjemler til Forsyningstilsynet opfordrer Dansk Erhverv til, at der in-
kluderes øvrige ansvarsområder, der skal sikre en mere effektiv affaldssektor. Ligeledes skal om-
råderne ses som en opfordring til indsatser i forhold til analyser og overvågningsopgaver i hen-
hold til § 5.  
 
Listen er ikke udtømmende, men en henvisning til områder der kunne være relevante:  

- Tilsyn med fastsættelse af affaldsgebyrer   
o Det gælder generelt tilsyn med fastsættelse, derudover særligt i forbindelse med 

indførelsen af udvidet producentansvar for emballage fra 2025. Her vil udgifterne 
af en stor del af indsamling og behandling af affald skifte fra borgerne til produ-
centerne, hvorved affaldsgebyret skal falde. 

- Tilsyn med øvrige aktiviteter der er underlagt hvile-i-sig-selv 
o Der er fastlagt regulering af aktiviteter, der kan inkluderes i affaldsgebyret under 

hvile-i-sig-selv. Det er vores vurdering, at der er behov for tilsyn med, hvad der 
inkluderes og hvad midlerne bliver brugt til.  

 
Hvis der måtte være spørgsmål eller andet til høringssvaret, så står vi selvfølgelig til rådighed for 
at afklare dem.  
 
Med venlig hilsen 
 
Marianne Ladekarl Thygesen 
Chefkonsulent 
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