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HØRING OVER BEKENDTGØRELSE OM BETALING 

FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING I FORSYNINGSTIL-

SYNET EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVEN (NYT 

TILSYN MED AFFALDSSEKTOREN)  

 

 

Forsyningstilsynet sender hermed vedlagte udkast til Bekendtgørelse om betaling for 

myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse i høring.  

 

Høringsmaterialet er sendt til de interessenter, virksomheder og myndigheder, der 

fremgår af vedlagte høringsliste, ligesom det er offentliggjort på Høringsportalen og 

Forsyningstilsynets hjemmeside. 

BAGGRUND OG INDHOLD 

 

Klima-, energi- og forsyningsministeren fremsatte den 30. marts 2022 forslag til lov om 

ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (L 153), hvorefter der 

bl.a. skal etableres et skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren.  

 

Forsyningstilsynet skal stå for det nye tilsyn, og Forsyningstilsynets opgaver skal finan-

sieres ved gebyrer som opkræves hos kommunerne. 

 

Bekendtgørelsen, som sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at Forsy-

ningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostnin-

ger, som Forsyningstilsynets opgaver medfører. 

 

Gebyrerne fordeles i overensstemmelse med ovenstående lovforslag mellem timeaf-

regnede gebyrer og grundgebyrer. De timeafregnede gebyrer finder anvendelse i for-

hold til tilladelser, godkendelser, ansøgninger m.v., mens grundgebyrer finder anven-

delse, hvor der er en modydelse i bredere forstand så som tilsyn, markedsovervågning 

eller bredere analyser. Grundgebyrerne bliver fordelt mellem kommunerne i forhold til 

produceret ton affald i den enkelte kommune. 

 

GEBYRSATSER 

 

Gebyrsatserne i bekendtgørelsen er beregnet på grundlag af følgende opgørelse: 
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TABEL 1 | GEBYRSATSER 

 Timepris Erhverv Husholdning Husholdning 

og erhverv 

I alt 

Omkostninger jf. lovforslag, 
kr. 

100.000 1.200.000 200.000 6.400.000 8.000.000 

Mængde i tons - 17.705.740 4.733.668 22.439.408 - 

Pris pr. enhed kr.  950 0,13555 0,08450 0,57043  

Kilde: Omkostninger til de nye opgaver til Forsyningstilsynet medfører meromkostninger på 8,0 mio. kr. 
i 2022, jf. forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (L 153), og 
R019 Affaldsproduktions i Danmark fordelt på behandling og kommune inklusiv jord, men eksklusiv far-
lig affald. 
Note: Timeprisen fastsættes som på el- og gasområdet. 

IKRÆFTTRÆDELSE MV. 

 

Den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. juli 2022., under forudsæt-

ning af, at ændringerne til lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet vedta-

ges af Folketinget. 

 

Forsyningstilsynet forventer yderligere at sende en opdateret udgave af Bekendtgø-

relse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsynet i høring i 

løbet af andet halvår 2022. 

HØRINGSFRIST 

 

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte ud-

kast senest den 10. juni 2022.  

 

Den 21. marts 2022 overgik Forsyningstilsynet til at modtage post via Næste genera-

tion Digital Post. Eventuelle bemærkninger bedes indsendes via virk.dk til den digitale 

postkasse ”Forsyningstilsynet” (CVR 33750250). Høringssvar bedes angivet journal-

nummer 22/01064.  

 

Hvis man ikke kan sende post via Næste generation Digital Post, er det fortsat muligt 

også at sende evt. bemærkninger på mail til Forsyningstilsynets hovedpostkasse 

post@forsyningstilsynet.dk med kopi til sste@forsyningstilsynet.dk.  

 

Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen, www.hoeringsporta-

len.dk efter endt høringsperiode. Her vil fremgå navn og mailadresse. 

 

Spørgsmål vedrørende beregningsmetoden eller beregningen af satserne 

kan rettes til specialkonsulent Jytte Runa Jakobsen på telefon 41715412 eller e-mail til 

jrja@Forsyningstilsynet.dk. 

 

Eventuelle yderligere spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Søren Asbjørn Chri-

stensen Stenbøg på telefon 29488110 eller på e-mail sste@Forsyningstilsynet.dk. 
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Med venlig hilsen  

 

Søren Asbjørn Christensen Stenbøg 

 


