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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 
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>Forøg listeniveau-
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Indsamleruddannelsen 

Hvem skal have et Indsamlerbevis? 

Indsamleruddannelsen er rettet til 
indsamlingsvirksomheder 

I alle indsamlingsvirksomheder skal der være: 

• mindst én person med ledelsesansvar for indsamlingen 
af genanvendeligt erhvervsaffald, der har 

indsamlerbevis 

• mindst én person på hver p-enhed med 10 eller flere 
ansatte, der har indsamlerbevis 
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Indsamleruddannelsen 

Hvornår gælder reglerne fra? 

- For nye indsamlingsvirksomheder er reglerne allerede trådt i kraft 

En virksomhed godkendes kun som indsamlingsvirksomhed, hvis 
kravene til ansatte med indsamlerbevis er opfyldt – dokumentation 
skal tilføjes ansøgningen. 

- Allerede godkendte indsamlingsvirksomheder har lidt tid at løbe på 

For virksomheder, der var godkendte eller havde ansøgt om 
godkendelse før 1. januar 2015, er der overgangsordning til 1. juli 
2015. 
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Indsamleruddannelsen 

Hvordan tager man uddannelsen? 

Indsamleruddannelsen er webbaseret. 

Undervisningsmaterialet findes på Miljøstyrelsen 
hjemmeside: http://mst.dk/virksomhed-

myndighed/affald/indsamleruddannelsen/ 

OBS: Undervisningsmaterialet kan downloades som 

pdf. 
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Indsamleruddannelsen 

Hvordan tager man uddannelsen? 

Indsamlerprøven tages også på nettet.  

Det sker via Affaldsregistret. 

Man skal logge på Affaldsregistret med sin 
medarbejder signatur og tage indsamlerprøven.  

Det koster et gebyr på 1.600 kr. at tage prøven. 
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Indsamleruddannelsen 

Hvordan tager man uddannelsen? 

Indsamlerbeviset er personligt. 

Man skal derfor angive en privat e-mail adresse, som 
Indsamlerbeviset kan sendes til. 

Hvis man skifter arbejde ”følger beviset med”. Ens gamle 
arbejdsgiver skal derfor inden for 6 måneder sikre, at en anden 
ansat får Indsamlerbeviset eller ansætte en ny medarbejder, der 
allerede har beviset. 

Indsamlerbeviset gælder i 5 år. Derefter skal man tage 
uddannelsen igen. 
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Indsamleruddannelsen 

Hvordan tager man uddannelsen? 

Indsamlerprøven er en multiple choice prøve, hvor 
man skal vælge det rigtige svar mellem flere 
svarmuligheder. 

Der er 25 spørgsmål, og man skal svare rigtigt på 20 af 
dem for at bestå. 

Man har tre forsøg. Består man ikke, skal man betale 
et nyt gebyr. 
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Andre nyheder 

En virksomhed, der er godkendt som 
indsamlingsvirksomhed, må også fungere som 
affaldstransportør – det kræver ikke, at virksomheden 
også registres som affaldstransportør.  

Det er ikke noget nyt. 

IT-systemet er dog blevet opdateret, og nu kan man 
vælge, at virksomheden både skal stå under 
indsamlingsvirksomheder og affaldstransportører. 
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Andre nyheder 

Der er også sket en anden opdatering af IT-systemet. 

Fremover skal kommunetilknytning udfyldes for alle 
virksomheder og anlæg.  

Man kan vælge at tilknytte virksomheden alle 

kommuner/regioner i Danmark. 

Er kommunetilknytningen ikke allerede er udfyldt, vil det 

blive udfyldt med det kommunenummer, der fremgår af 
Nem-id.  
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Andre nyheder 

 

 

Fakturaer for 2014-gebyr 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 13 

Line Lander Madsen 

 

Strandgade 29 

1401 København K 

Tlf: 72 54 40 00 

E-mail: mst@mst.dk 

www.mst.dk 

mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/

