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Bekendtgørelse om uddannelse af personer, som forestår indberetning af data, 

miljømsæssig forsvarlig håndtering af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald 

 

ITD har modtaget høringsmateriale om Bekendtgørelse om uddannelse af personer, som forestår 

indberetning af data, miljømæssig forsvarlig håndtering af kildesorteret genanvendeligt 

erhvervsaffald 

 

ITD, brancheforening for professionelle transportører, møder dagligt stor frustration hos 

medlemmer, der transporterer affald. Virksomhederne finder de nye affaldsregler meget 

komplicerede og savner kort og klar information om reglerne. 

 

En let læselig vejledning bør som minimum informere virksomheden om, i hvilken kategori den skal 

registrere sig i affaldsregistret, og hvilke uddannelseskrav der knytter sig til kategorien. På 

miljøstyrelsens hjemmeside står der fx om:  

 

Indsamlingsvirksomhed for forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald - og 

indsamlingsvirksomheder for øvrigt affald: 

Virksomheder, som udfører transportopgaver, og som ønsker at overtage ansvaret fra en 

affaldsproducerende virksomhed for indberetning af data om affaldet til Affaldsdatasystemet, kan 

dog gøre dette, men skal godkendes som indsamlingsvirksomhed for kildesorteret, genanvendeligt 

erhvervsaffald, idet denne godkendelse indebærer den fornødne uddannelse i indberetning til 
Affaldsdatasystemet. 

 

ITD efterlyser, at det også af bekendtgørelsen om uddannelse fremgår, at den henvender sig til 

indsamlingsvirksomhed for forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald - og 

indsamlingsvirksomheder for øvrigt affald, der ønsker at overtage ansvaret fra en 

affaldsproducerende virksomhed for indberetning af data om affaldet til Affaldsdatasystemet. 

 

ITD’s medlemmer efterlyser også rimelige frister for: 

 

 registrering i Affaldsdatasystemet, der måske er klar den dag, fristen for registrering 

udløber, 

 uddannelseskrav, når et faktum er, at uddannelsen ikke engang er udformet endnu, 

 registrering i Affaldsdatasystemet, når man p.t. ikke kan blive uddannet i brugen heraf. 
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Vi har følgende bemærkninger til høringsmaterialet:  

 

Overensstemmelse mellem begreberne 

Af § 1 fremgår det, at denne bekendtgørelse fastsætter krav til uddannelse af og opnåelse af bevis 

for personer, som forestår indberetning af data og miljømæssig forsvarlig håndtering af 

kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald.  

 

Formuleringen ”forestå… og miljømæssigt forsvarlig håndtering af kildesorteret, genanvendeligt 

erhvervsaffald synes at pålægge indsamlervirksomheden et noget større ansvar end det ansvar som 

fremgår af affaldsbekendtgørelsens definition af en indsamler af kildesorteret, genanvendeligt 

erhvervsaffald.” 

 

Vi henstiller til, at der sikres overensstemmelse mellem begreberne i de to bekendtgørelser. Dette 

gælder også bekendtgørelsens titel. 

 

Uddannelsens længde  

Af udkastets § 7 fremgår det, at indsamleruddannelsen skal vare ca. 1-2 dage. Det bør klart 

fremgå, om den obligatoriske prøveaflæggelse er inkluderet i denne tidsramme. Det samme gælder 

udkastets § 8. 

 

Fri adgang til at gå til prøve 

Af § 9 fremgår, at indsamlerprøven kan aflægges af personer, der i øvrigt kan dokumentere at have 

fornødent kendskab til de elementer, der indgår i uddannelsen. 

 

ITD mener, at det vil øge transportørens, uddannelsesstedernes og Miljøstyrelsens administrative 

byrder helt unødigt, hvis personer skal dokumentere at have ”fornødent kendskab” til uddannelsens 

elementer for at kunne gå til prøve. Om personen har fornødent kendskab vil vise sig ved, om 

han/hun består prøven eller ej.  

 

ITD mener således, at der bør være fri adgang til at gå til indsamlerprøven. Vi mener også, at det 

skal være muligt at gå op til prøven flere gange.  

 

Der bør gives mulighed for at gå til en prøve, der ikke nødvendigvis ligger i forlængelse af et 

kursusforløb. Der vil løbende være et behov for at gå til prøve – også i de perioder/år, hvor der er 

en meget lille søgning til kurset. 

 

Dispensationsmulighed 

Af affaldsbekendtgørelsens § 76, stk. 2 fremgår det, at virksomheden mister sin godkendelse, hvis 

den i 2 måneder ikke har ansat en person med indsamlerbevis. 

 

Denne korte frist kan blive et problem for virksomheder, hvor bevisindehaveren fraflytter 

virksomheden. Særligt er det et problem, her hvor uddannelsen er ny, og hvor der kan forventes 

ventetid for at komme på kursus – men også på sigt, hvor der måske vil gå lang tid mellem, at der 

udbydes kurser. 

 

Der bør derfor være en dispensation i uddannelsesbekendtgørelsen, der dispenserer for kravet i 

affaldsbekendtgørelsens § 76, stk. 2. 

 

ITD mener, at det bør være nok, hvis virksomheden kan dokumentere, at en person med 

ledelsesansvar har tilmeldt sig kursus/prøve. 
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Samme bemærkninger har vi til § 10 vedr. opfølgningsprøven. 

 

Uddannelsens form 

ITD er tilfreds med, at transportøren gives mulighed for at uddanne sig både via AMU-systemet og 

via andre godkendte undervisningsudbydere. 

 

Vi mener også, at undervisningsmateriale og testværktøjer bør gøres tilgængelige på internettet – 

på samme vis som fødevarevirksomheder siden 2007 har kunnet erhverve sig et såkaldt 

næringsbrev hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Læs fx mere på 

http://www.eogs.dk/sw22163.asp. 

 

En stor del af de personer, som nu stilles over for prøvekravet, har været i affaldsbranchen i mange 

år, og har derfor et indgående kendskab til området. Disse kompetente personer bør naturligvis 

gives let adgang til undervisningsmateriale og testværktøjer via internettet samt fri adgang til at gå 

til prøve – uden at have deltaget i undervisning.  

 

Positivt, at frist for godkendelse udskydes 

ITD finder det positivt, at fristen for at sende sin godkendelse til Miljøcenter Roskilde udskydes, 

således at transportøren gives en rimelig frist for at gennemgå uddannelsen og opnå 

indsamlerbeviset.  

 

Med en uddannelsesbekendtgørelse, som forventes at træde i kraft 1. november 2010 og, en 

uddannelse, som først nu skal til at formes, er der ingen reel mulighed for, at transportøren kan 

opnå indsamlerbevis og ansøge om godkendelse inden 1. januar 2011. Dette krav fremgår p.t. af 

affaldsbekendtgørelsens § 73, stk. 3. 

 

Det er af afgørende vigtighed, at der i det Centrale Affaldsregister tages højde for, at 

virksomhederne ikke pr. 1. september 2010 kan honorere kravet om bevis for at have opnået et 

indsamlerbevis.  

 

Frist for indberetning af data bør udskydes 

Vi mener også, at fristen for indberetning af data bør udskydes. Hvis indsamleruddannelsen er 

afgørende for, om man som virksomhed/transportør formår at indberette data til 

affaldsdatasystemet, så bør fristen for indberetning også udskydes. Jf. affaldsbekendtgørelsens § 

68, stk. 1 skal indberetningerne for 2010 være gennemført senest 1. januar 2011. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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