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Ændringsforslag
til 2. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for
virksomheder)
(L 119)
(af energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Chr. Lilleholt)

Til § 1

1) Nr. 1 udgår, og i stedet indsættes:
”1. I § 48, stk. 1, udgår ”, heru der udgifter efter stk. ,”.
01. I § 48, stk. 1, nr. 3, æ dres ”stk. ” til: ”stk. ”.”
[Lovteknisk justering og konsekvensændring som følge af, at § 48, stk. 8, ophæves]
2) Nr. 2 udgår.
[Ændring begrundet i, at kravet om et generelt affaldsadministrationsgebyr ikke følger af
miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 3.]
3) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:
”02. § 48, stk. 8, ophæves.
Stk. bliver herefter stk. .”
[Lovteknisk justering]

Til § 2

4) I stk. 2 æ dres ”de e lov” til: ”§ 4 , stk. , i lov o
iljøbeskyttelse”.
[Præcisering af, at forskrifter udstedes i medfør af miljøbeskyttelsesloven og ikke i medfør af
ændringsloven]

Bemærkninger
Til nr. 1
Den forslåede ændring er for det første en lovteknisk justering, hvorved nr. 1 i lovforslaget deles op i 2
numre, jf. hertil ændringsforslagets nr. 3.

Herudover foreslås en lovteknisk korrektion, som er en konsekvens af, at § 48, stk. 8, ophæves, hvorefter
der skal henvises til stk. 8, og ikke til stk. 9, i § 48, stk. 1, nr. 3. Ændringen var ved en fejl ikke medtaget i det
oprindelige lovforslag.
Til nr. 2
Den foreslåede ændring skyldes, at Energistyrelsen efter høringen ikke mener, at det følger af
miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 3, at der skal være et generelt affaldsadministrationsgebyr for
virksomheder, idet denne bestemmelse alene gælder affaldsordninger, og administrationsgebyret ikke er
en affaldsordning. Kravet om eksistensen af et administrationsgebyr følger således alene af de eksisterende
bemærkninger til miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 4.
Til nr. 3
Den forslåede ændring er en lovteknisk justering, hvorved nr. 1 i lovforslaget deles op i 2 numre, jf. hertil
ændringsforslagets nr. 1.
Til nr. 4
Den foreslåede ændring er en præcisering af, at forskrifter udstedes i medfør af miljøbeskyttelsesloven og
ikke i medfør af ændringsloven.

