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Miljøstyrelsen  

Jord & affald 

 

Att: Jesper Lett  

 

 

 

 

 

 
Sags Id: PRO-2014-00143 MST-7776-00008i  Ref. CW Dato: 25-11-2014 

 

 

 

Sagsnavn: Høring af udkast til bekendtgørelse om indsamleruddannelsen og udkast til 

ændring af bekendtgørelse 

 

ITD – Brancheforeningen for den danske vejgodstransport takker for ovennævnte høring. Vi har 

følgende kommentarer: 

 

For at opnå godkendelse som indsamlingsvirksomhed skal mindst én person med ledelsesansvar for 

indsamlingen af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse have opnået indsamlerbevis 

eller have kvalifikationer, som kan sidestilles hermed. I virksomheder med flere produktionsenheder 

(p-enheder), skal der i hver p-enhed være mindst én person med gyldigt bevis ansat, hvis der i 

enheden er mere end 9 ansatte. Antallet af ansatte fastlægges som et årsgennemsnit.  

 

Uddannelse 

Kravet gælder pr. 1. januar 2015 for nye indsamlingsvirksomheder, der ønsker at opnå 

godkendelse.  

 

 ITD finder det positivt, at krav om indsamlerbevis til eksisterende indsamlingsvirksomheder 

udskydes til den 1. juli 2015.  

 

 ITD finder det særdeles positivt, at indsamleruddannelsen vil være en webbaseret 

uddannelse, der tilgås via Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/indsamleruddannelsen 

og gennemgås som selvstudium.  

 

 Ligeledes finder vi det positivt, at prøvemodulet er kendt og testet gennem mange år ved 

vognmandskurserne. Genanvendelse af funktionsdygtige systemer må andet lige holder de 

offentlige omkostninger nede og således komme erhvervslivet til gode i form af reducerede 

gebyrer. Forhåbentlig er risikoen for startvanskeligheder også minimal. 

 

 ITD henstiller til, at der kommer en oplæsningsfunktion, så folk med læsevanskeligheder 

også kan gennemgå materialet som selvstudium. En printvenlig udskriftsfunktion er også 

ønskelig. 

 

Prøve 

Selve indsamlerprøven vil bestå af 25 spørgsmål, der besvares i et elektronisk afkrydsningsskema 

med forskellige svarmuligheder (multible choice), og som bestås ved at svare rigtigt på mindst 20 

spørgsmål. Ved bestået prøve modtager prøvedeltager elektronisk et indsamlerbevis, der er gyldigt 

i 5 år.  
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 ITD finder det positivt, at prøven tages online med login vha. NemID (medarbejder NemID 

eller privat NemId). 

 

 ITD henstiller til, at der kommer en oplæsningsfunktion, så folk med læsevanskeligheder 

også for mulighed for at bestå prøven. 

 

 ITD henstiller ligeledes til en hurtig evaluering af beståelsesprocenten, så prøvens 

sværhedsgrad evt. kan justeres. 

 

Indhold 

Som det sidste foreslår vi, at bilag 1 tilpasses, så rækkefølgen i bilag og undervisningsmateriale på 

nettet bliver som angivet neden for. Herved indføres indsamleren med det samme i de krav, som 

stilles til ham og er mest relevante i indsamlerens praktiske hverdag. 

 

Forklarende intro-tekst 

 

VII. Affaldsregistret  

18. Godkendelse og registrering  

 

III. Overdragelse af ansvar for affald  

 

VIII. Affaldsdatasystemet  

19. Indberetning  

20. Informationssøgning  

 

IV. Håndtering af affald  

8. Materialenyttiggørelse  

9. Sammenblandinger  

10. Sortering og forbehandling  

11. Elektronikaffald  

 

V. Farligt affald  

12. Anmeldelse til kommunen  

13. Transport af farligt affald  

 

VI. Eksport  

14. Modtagerland  

15. Liste  

16. Behandling  

17. Procedure  

 

II. Kommunale opgaver  

5. Kommunale ordninger  

6. Regulativer  

7. Klassificering af affald  

 

I. Affaldsregulering  

1. Affaldsdirektivet  

2. Miljøbeskyttelsesloven  

3. Affaldsbekendtgørelsen  

4. Centrale begreber  
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Gebyr 

Der betales et gebyr for aflæggelse af indsamlerprøven, der giver adgang til 3 forsøg. Gebyret vil 

være på ca. 1.600 kr. og reguleres årligt pr. 1. januar. 

 

ITD finder gebyret meget højt. Prøvegebyret ved den såkaldte næringsprøve fra Erhvervs og 

Selskabsstyrelsen ligger til sammenligning på ca. 600 kr.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

ITD – Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 

 

 

 

Camilla Wiig 

Specialkonsulent 

 

 

 


