Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 2018-6760
Den 21. juni 2018

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 770 (MOF alm. del) stillet den 8. juni efter
ønske fra Bjarne Laustsen (S).
Spørgsmål nr. 770
”Vil ministeren oplyse, hvorvidt Miljøstyrelsen overholder reglerne i forordning om
grænseoverskridende overførsler af affald om, at styrelsen ved modtagelse af en anmeldelse til
import/eksport af affald skal bekræfte modtagelse af dokumentation indenfor 3 dage og udføre den
komplette sagsbehandling indenfor 30 dage, herunder hvordan styrelsen orienterer de relevante
virksomheder om den forventede sagsbehandlingstid?”
Svar
Spørgsmålet har været forelagt Miljøstyrelsen, der har oplyst følgende:
”
Fristerne fremgår af Transportforordningens artikel 7 og 8. Det fremgår her, at Miljøstyrelsen efter
modtagelse af en anmeldelse om eksport eller import har 3 arbejdsdage til enten at indhente yderligere
oplysninger, sende anmeldelsen videre til modtagerlandets myndighed (ved eksport) eller ikke at gå
videre med anmeldelsen på grund af indsigelse. Hvis ikke Miljøstyrelsen indenfor 30 dage har
videresendt en eksportanmeldelse til de øvrige involverede myndigheder eller har bekræftet, at en
importanmeldelse er korrekt og endeligt udført, har anmelderen efter anmodning krav på en
begrundet forklaring fra Miljøstyrelsen. I de tilfælde, hvor de berørte myndigheder beder om
yderligere dokumentation, er der igen en frist på 3 arbejdsdage efter modtagelse af dokumentationen
til at reagere.
De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og transitmyndigheder skal, inden 30 dage efter datoen
for afsendelsen af den kompetente bestemmelsesmyndigheds bekræftelse på, at anmeldelsen er
korrekt og endeligt udført, træffe afgørelse der går på samtykke, betinget samtykke eller indsigelse, jf.
Transportforordningens artikel 9.
Miljøstyrelsen kan i øjeblikket ikke overholde forordningens frist på 3 arbejdsdage til enten at
indhente yderligere oplysninger, sende anmeldelsen videre til modtagerlandets myndighed eller
konstatere en indsigelsesgrund overfor eksporten eller importen. Miljøstyrelsen har iværksat en række
tiltag, der skal imødegå den forlængede sagsbehandlingstid og medvirke til, at sagsbehandlingstiden
nedbringes. Sideløbende med rekruttering til området, har Miljøstyrelsen bl.a. hyret konsulenter til at
bistå med sagsbehandlingen og iværksat udvikling af fast-track spor, som kan bruges til at identificere
rutineprægede og ukomplicerede sager med den forventning, at sådanne sager vil kunne processes
hurtigere gennem systemet. Det er Miljøstyrelsens mål, at sagsbehandlingen er tilbage på et normalt
leje ved udgangen af 2018.
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Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at også andre medlemslande har problemer med at
overholde forordningens tidskrav.
Miljøstyrelsen har iværksat en procedure, der skal systematisere afsendelse af kvitteringer for
modtagne anmeldelser til virksomhederne. Miljøstyrelsen vil desuden kommunikere til de enkelte
virksomheder både direkte og via Miljøstyrelsens hjemmeside.
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