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1. Indledning  

Siden 1. januar 2009 har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer (i 

det følgende blot benævnt ’batterier’ eller ’bærbare batterier’) været forpligtiget til at finansiere 

den kommunale indsamling af de udtjente bærbare batterier. Samtidig har kommunerne været 

pålagt at etablere indsamlingsordninger for disse batterier i borgernes nærhed. 

 

For at kunne opgøre kommunernes omkostninger til indsamlingen har Miljøstyrelsen for 

perioden 2009-11 anmodet kommunerne om at indberette deres afholdte omkostninger til 

styrelsen.  

 

På baggrund af de indberettede data har Miljøstyrelsen udarbejdet vedlagte notat, der 

gennemgår de samlede resultater af indberetningerne.  

 

2.  Indberetning af omkostninger til indsamling af batterier fra husholdningerne i 
perioden 2009-11 

Kommunerne har for hvert af årene 2009-11 indrapporteret deres direkte- indirekte- og 

samlede omkostninger. I indberetningerne har de desuden skullet angive, hvorvidt det har 

været tale om faktiske eller skønnede omkostninger. Endelig har kommunerne skullet oplyse, 

hvilke indsamlingsordninger de har gjort brug af. 

 

Alle kommuner har indberettet omkostninger efter ovenstående retningslinjer. Dog er der ikke 

registreret indsamling af batterier for flg. otte kommuner, Brønderslev, Fanø, Frederiksberg, 

Gentofte, Læsø, Morsø, Samsø og Vallensbæk. Alle otte kommuner har over for Miljøstyrelsen 

oplyst, at de har indsamlingsordninger. Disse kommuners indsamlede mængder indgår i de 

indsamlede mængder fra andre kommunale indsamlingssteder.  

2.1 Kvalitetssikring 

I alle tre år er der gennemført en grundig kvalitetssikring af de indkomne data. 

 

Kvalitetssikringen blev udført ved at foretage en indledende screening af de indsendte 

indberetningsskemaer. I de tilfælde hvor indberetningerne var tilfredsstillende, blev der ikke 

foretaget yderligere sagsbehandling. For 52 af de 98 kommuner (2011) valgte Miljøstyrelsen at 

fremsende opfølgende spørgsmål. Tilbagemeldingerne herfra er primært reflekteret i afsnit 4.4, 

som opsamler erfaringer til inspiration for kommunernes videre arbejde.  

 

Der har i hovedtræk været tre årsager til, at Miljøstyrelsen har udsendt opfølgende spørgsmål 

til kommunerne: 

 

 Manglende begrundelse for skønnede omkostninger. 

 Stor difference i kommunens omkostninger ml. 2010 og 2011. 

 Uklare udgiftsposter. 

 

I de tilfælde hvor kommunerne har anført faktiske omkostninger, har Miljøstyrelsen som 

udgangspunkt lagt dette til grund uden at stille yderligere spørgsmål. I tilfælde hvor 
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kommunernes omkostninger har afveget markant fra gennemsnittet, eller der har været stor 

difference i forhold til indberetningen for 2010 er der stillet uddybende spørgsmål skriftligt. 

Efterfølgende har Miljøstyrelsen fulgt op både skriftligt og telefonisk.  

 

Svarene har i en række tilfælde ført til, at der er sket en justering af kommunens indberetning, 

enten fordi der blev opdaget en regnefejl, eller fordi kommunen har anført omkostninger, som 

ikke kan indgå i de samlede omkostninger. Svarene har i flere tilfælde ført til, at der endnu 

engang er taget kontakt til kommunen for at få uddybet forklaringerne. Dette er typisk sket 

telefonisk.  

 

3. Resultater af kommunernes indberetninger af omkostninger  

Som nævnt, har kommunerne opgjort de samlede omkostninger til indsamling af batterier 

opdelt i direkte og indirekte omkostninger. Derudover har de angivet, hvorvidt de har anvendt 

faktiske eller skønnede omkostninger i opgørelsen. De indirekte omkostninger har 

kommunerne endvidere haft mulighed for at vælge at fastsætte som et overhead på 20 % af de 

direkte omkostninger. Nøgletallene for 2011 er opstillet i tabel 1 herunder: 

 
Tabel 3.1: Omkostninger til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer i 2011 

  

Samlede 

omkost-

ninger  

(kr.) 

Direkte 

omkostning

er 

(kr.) 

Indirekte 

omkost-

ninger  

(kr.) 

Indbyggertal 

pr. 1. januar i 

det 

pågældende 

år1 

Batterier 

indsamlede 

mængder 

(ton) 

Gns. 

omkostning 

pr. borger 

 (kr.) 

Gns. 

omkost-

ninger pr. 

husstand  

(kr.) 

Gns 

omkostning pr. 

indsamlet kg 

(kr) 

2009 15.159.235 12.910.897 2.248.295 5.511.355 1.193,40 2,75 5,91 12,54 

2010 15.812.228 12.958.780 2.555.380 5.534.738 1.283,30 2.86 6,14 12,32 

2011 15.805.299 13.407.116 2.210.337 5.539.244 1.375,50 2,85 6,12 11,49 

 

Som det ses i tabel 3.1 var de samlede omkostninger til indsamlingen af bærbare batterier i 

perioden 2009-11, på mellem 15,2-15,8 mio. kr. Miljøstyrelsen har heraf konkluderet, at de 

samlede omkostningerne til indsamling af bærbare batterier ligger på et stabilt niveau.  

 

Omkostningerne pr. indsamlet kg i 2011 spænder fra 0,96 kr. til 60,55 kr. Til sammenligning 

var der et spænd i omkostningerne i 2010 pr. indsamlet kg fra 1,00 kr. til 90,14 kr., som det 

fremgår af diagram 3.1 herunder. Det er stadig et stort spænd i forhold til omkostningerne pr. 

kg, men det er positivt, at de mest ineffektive ordninger er blevet markant bedre. Blandt de 

dyreste kommuner var der både i 2010 og 2011 fem kommuner, der havde en omkostning på 

over 20 kr. pr. indsamlet kg., og tre kommuner, der lå over 40 kr. pr. indsamlet kg. 

                                                             
1
 Kilde: Danmarks Statistik - © www.statistikbanken.dk/FAM55N  

http://www.statistikbanken.dk/FAM55N
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Diagram 3.1 Kommuner opdelt i omkostning pr. indsamlet kg 
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Det fremgår endvidere af kommunernes indberetningsskemaer, at omkostningen pr. borger for 

indsamling af bærbare batterier spænder fra 0,25 kr. til 13,64 kr. i 2011, imod 0,23 – 13,61 kr. i 

2010. Omkostningen pr. husstand for indsamling af bærbare batterier spænder fra 0,57 kr. til 

31,53 kr. i 2011, imod 0,49 – 31,61 kr. i 2010. Kommunernes omkostninger lå altså stort set i 

samme interval i hhv. 2010 og 2011. 
 

Diagram 3.2 Kommuner opdelt i omkostning pr. borger pr. indsamlet kg 
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Som det ses i diagram 3.2 har hovedparten af kommunerne en omkostning pr. borger i kr. pr. 

indsamlet kg på mellem 0,5 og 4 kr. Derudover fremgår det, at der i 2010 var 8 kommuner der 

havde højere omkostninger pr. borger i kr. pr. indsamlet kg, end 5 kr. pr. kg, mens antallet i 

2011 er faldet til 3 kommuner. 

3.1 Indsamlede mængder  

Der blev i 2011 indsamlet 1.376 ton bærbare batterier via den kommunale indsamling. 

Derudover har de kollektive ordninger indsamlet 131 ton bærbare batterier, og endelig har 

enkelte producenter til sammen indsamlet 19 ton. Når mængderne fra de tre indsamlinger 

lægges sammen, er der totalt indsamlet i alt 1525,5 ton bærbare batterier i 2011. Det er samlet 

set en stigning på 124,9 ton, eller ca. 9 % i forhold til de totale indsamlede mængder fra 

henholdsvis 2009 og 2010. 

 

Tabel 3.2: Indsamlede mængde udtjente bærbare batterier  
Ton 

Kommunale 
Indsamlingssteder 

Kollektive 
indsamlings 
steder 

Producenternes egen 
indsamling 

Total 
indsamlet 

2009 1.193,40 205,66 1,16 1.400,81 

2010 1283,3 118 1 1402,3 

2011 1.375,50 131 19 1525,5 

Kilde: WEEE og BAT Statistik 2009/ DPA-System, november 2009 og udkast til WEEE og BAT Statistik 

2010, samt WEEE og BAT Statistik 2011, DPA-System 19-09-2012 

 

I perioden 2010 til 2011 er mængden af de den kommunalt indsamlede batterier steget med 

92,2 tons, mængden fra de kollektive ordninger er steget med 13 tons, og endelig er mængden 

indsamlet af producenterne steget med 18 tons. Den største procentvise stigning kan således 

observeres i producenternes egen indsamling, der er steget markant fra 1 til 19 tons siden 

2010. Gennemsnitligt blev der i 2011 indsamlet 14,03 ton batterier pr. kommune, hvilket er 

0,94 ton mere end i 2010. 

3.2 Data fra de bedste kommuner 

Ved behandling af de indberettede data fra kommunerne, er det interessant at se hvilke 

kommuner, der er mest effektive. Derfor er data blevet sorteret, således at det fremgår af bilag 

2-4, hvilke 10 kommuner, der indsamler flest batterier pr. borger, er de billigste kommuner pr. 

borger samt billigst pr. kg. Bilag 2-4 fremsendes i en særskilt fil. Der tages dog forbehold for, at 

der blandt de kommuner, der indsamler de største mængder batterier, indgår batterier fra 

nogle af de kommuner, hvor der ikke er registreret indsamling, som nævnt i afsnit 2.  

 

De ti kommuner der har den højeste indsamling i 2011 har en gennemsnitlig omkostning pr. 

borger på 2,86 kr., hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. Dette er en forbedring i 

forhold til i 2010, hvor de ti kommuner med den højeste indsamling havde en gennemsnitlig 

omkostning på 3,22 kr., hvilket er over landsgennemsnittet. I 2011 har Lyngby-Taarbæk 

Kommune den højeste indsamling pr. borger med 493 gram. 

 

4. Research vedrørende ”best-pratice” i kommunerne 

I 2011 besluttede man i Dialogforum for bærbare batterier2, at Miljøstyrelsen skulle rekvirere og 

finansiere et projekt, der skulle undersøge og tilvejebringe viden om ”best-practice” i forhold til 

                                                             

 

 
2
 Dialogforum for bærbare batterier består af repræsentanter for KL samt producenter og importører  
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indsamling af udtjente bærbare batterier i kommunerne. Dialogforum besluttede at lade KL 

udføre projektet (herefter Batteriprojektet, som er vedlagt som bilag). 

 

Der blev udvalgt 11 Kommuner fra to grupperinger til en nærmere undersøgelse i Batteri-

projektet. Dels blandt de 10 kommuner, som havde de laveste omkostninger pr. kg, og som 

samtidig havde en høj indsamling af batterier, og dels blandt de 10 kommuner, der havde den 

højeste indsamling af batterier, og som samtidig havde en lavere omkostning pr. indsamlet kg 

end gennemsnittet. 

 

I forbindelse med opgørelserne over laveste omkostninger og højeste indsamlede mængder, 

har KL dog gjort opmærksom på, at tallene i Batteriprojektet er forbundet med en vis 

usikkerhed.  

4.1 Indsamlingsordninger - genbrugspladser og miljøbokse giver de største mængder 

Kommunerne indsamler bærbare batterier på flere forskellige måder, de mest udbredte er: 

 

 Genbrugsplads: Udtjente bærbare batterier bringes af borgeren og grundejeren til 

kommunens genbrugsplads. Her afleveres batterier typisk sammen med øvrigt farligt 

affald (samtlige kommuner tilbyder borgerne adgang til en genbrugsplads). 

 Miljøboksordning: Udtjente bærbare batterier anbringes af borgeren og grundejeren i 

den til formålet udleverede boks til farligt affald. 

 Batteribeholderordning(og/eller kuber): Udtjente bærbare batterier bringes af borgeren 

og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere og/eller kuber. 

 Poseordning: Udtjente bærbare batterier anbringes af borgeren og grundejeren i poser 

ovenpå låget af borgerens og grundejerens beholder til dagrenovation eller papir. 

 Miljøbilordning: Udtjente bærbare batterier afleveres af borgeren og grundejeren til 

miljøbilen. 

 

Det fremgår af Batteriprojektets undersøgelse af de 11 kommuner, at genbrugspladser og 

miljøboksordninger, er de klart mest udbredte ordninger, og at det er her de største mængder 

kommer ind. Det fremgår desuden, at kommuner der har bokse ikke har poseordninger. 

Endvidere fremgår det, at kommuner der har en høj indsamlingsmængder pr. borger, alle har 

pose- eller boksordninger tæt på borgerne.  

4.2 Muligheder for at optimere ordningerne så der indsamles mere 

I Batteriprojektet har man endvidere set på, hvilke muligheder der er for at optimere de 

eksisterende indsamlingsordninger, og hvad der rent faktisk er gjort i de enkelte kommuner. 

 

Det fremgår af Batteriprojektet, at optimeringen af genbrugspladsordningen typisk er sket ved, 

at kommunen har åbnet nye genbrugsstationer3, og borgerne herved har fået kortere vej til at 

aflevere deres batterier. Miljøstyrelsen har kontaktet KL for at få en opgørelse over hvor mange 

genbrugspladser, der blev åbnet i 2012. Ifølge KL bliver der hele tiden åbnet og lukket 

genbrugspladser i kommunerne. Der foretages ikke en central registrering af, hvor mange det 

drejer sig om på landsplan. 

 

For beholder- og kubeordningen er optimeringen af ordningen sket ved, at sætte flere 

beholdere/kuber op3, så der opnås et tættere net, og borgerne således får kortere afstand til 

afleveringsstedet.  

For poseordningerne er optimeringen typisk sket ved, at kommunerne har udvidet kredsen af 

brugere3. Med andre ord har man tilbudt flere grundejere mulighed for at aflevere deres 

udtjente batterier på låget af deres skraldespande i en pose (poseordninger tilbydes typisk i 

                                                             
3
 Batteriprojekt for Miljøstyrelsen: Vidensdeling – best practice ml. kommunerne ved indsamling af bærbare 

batterier, Juni 2012 s. 11 
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kvarterer med parcel- og rækkehuse). Det fremgår, at 4 kommuner af de undersøgte 11 

kommuner4 har indført poseordning i perioden 2007-2011.  

 

Batteriprojektet fremhæver, at kommunerne generelt lægger vægt på, at det skal være nemt 

for borgeren at komme af med sine udtjente batterier5. Det anføres dog, at det ikke er entydigt, 

hvad kommunerne opfatter som nemt, men at kommuner med miljøbokse og poseordninger 

har de ordninger, der kommer tættest på borgeren. 

 

Der gøres endvidere opmærksom på, at de lokale forudsætninger er afgørende for, hvordan 

målet om flere indsamlede batterier opfyldes. Et fælles udgangspunkt for kommunerne er, at 

der skal markedsføring til for at nå ud til den enkelte borger, hvis flere batterier skal indsamles5. 

Med markedsføring menes information f.eks. i form af husstandsomdelte brochurer, avis-

annoncer, sms-beskeder, og ”apps” til ”smartphones” mv., der informerer borgeren om, 

hvordan de nemmest kommer af med deres batterier på en miljørigtig måde. 

 

Derudover nævnes vidensdeling5 - om hvad der virker - på tværs af kommuner og selskaber, 

som et vigtigt element for at nå målet om en høj indsamling. Det understreges, at dette både 

bør ske formelt og uformelt. KL oplyser, at de sammen med Dansk Affaldsforening (tidl. 

Renosam og Affald Danmark) vil understøtte vidensdeling via deres etablerede netværk5. 

 

Samlet set kan det konkluderes at de vigtigste faktorer for at optimere kommunernes 

indsamling af udtjente bærbare batterier er: 

 

 Det skal være nemt at komme af med batterierne. 

 Information om, hvordan borgeren kommer af med sine batterier på en miljørigtig måde. 

 Vidensdeling - om hvad der virker - på tværs af kommuner i forhold til målet om at nå 

en høj indsamling. 

 

Disse tre faktorer er, ifølge Batteriprojektet, i større eller mindre grad gældende i alle de 11 

kommuner der er interviewet.   

4.3 Årsager til lave omkostninger  

Batteriprojektet konkluderer, at for de 5 kommuner med meget lave omkostninger og en høj 

indsamling, er der tre hovedårsager hertil: 

 

 Kommunerne har haft deres ordninger meget længe, og har derfor enten ydet en meget 

begrænset indsats for at indsamle batterier, eller har ydet en meget begrænset indsats 

for at informere om indsamlingen af batterier. 

 

 Det er karakteristisk, at de eksisterende ordninger er blevet videreført uændret, det vil 

sige, at det ikke har krævet ressourcer af betydning hverken til materiel, information 

eller lignende.  

 

 Ikke alle omkostninger er medtaget, som f.eks. omkostninger til drift af 

opsamlingssteder, i indberetningerne. Kommunerne har således fået sat deres 

omkostninger for lavt, som dermed ikke giver et reelt billede af de faktiske omkostninger 

til indsamlingsordningen. 

                                                             
4
 Batteriprojekt for Miljøstyrelsen: Vidensdeling – best practice ml. kommunerne ved indsamling af bærbare 

batterier, Juni 2012 s. 6 
5
 Batteriprojekt for Miljøstyrelsen: Vidensdeling – best practice ml. kommunerne ved indsamling af bærbare 

batterier, Juni 2012 s. 18 
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4.4 Hvad kan der konkret gøres for yderligere at mindske kommunernes omkostninger 

Omkostningerne til indsamling af batterier varierer fra kommune til kommune alt efter 

organisering og serviceudbud. Kommunerne har de største direkte omkostninger til 

henholdsvis poseordninger, boksordninger og genbrugspladser. Kommunernes indberetninger 

til Miljøstyrelsen har vist, at de største udsving i omkostningerne findes i husstands-

indsamlingerne, der foregår via poseordninger og boksordninger. Derfor er det oplagt, at 

kommunerne retter deres opmærksomhed mod disse områder. 

  

Det fremgår netop af Batteriprojektet, at der er store udsving i priserne vedrørende 

omkostninger til vognmænd, der varetager husstandsindsamlingen – herunder intern transport 

til opsamlingssteder. Her er konstateret store forskelle i de beløb transportørerne tager for 

ydelsen. Batteriprojektets interviews afslører således variationer fra 10 øre til 1,17 kr. pr. 

indsamling, pr. husstand i 2011. 

 

Miljøstyrelsen har via opfølgende spørgsmål til kommunernes indberetninger konstateret at to 

af kommunerne, der har den højeste omkostning pr. borger og pr. indsamlet kg er bundet flere 

år frem af dyre kontrakter. Den ene af de dyreste kommuner har overfor Miljøstyrelsen oplyst, 

at de frem til 2015 er bundet af en relativ dyr kontrakt til husstandsindsamling. Denne 

omkostning vil derfor være med til at fastholde kommunen, som en af de dyreste i de 

kommende år. En anden af de dyreste kommuner oplyser, at de forventer at halvere deres 

omkostninger, når deres kontrakt vedr. husstandsindsamling skal udbydes igen ultimo 2013.  

 

Husstandsindsamlingerne er således nogle af de dyreste omkostningsposter i de kommunale 

indsamlingsordninger, hvilket også fremgår af tabellen fra 2011 nedenfor med data vedr. 

omkostninger til husstandsindsamlingen af bærbare batterier for 2010. 

 
Tabel 3: Batteriindsamlingsordningers omkostninger per borger –indsamlingsår 2010 

Ordning 

 

Antal 

kommuner 

Gennemsnit 

per borger Højeste per borger Lavest per borger 

Poseordning 38 1,23 9,94 

0,16 

 

Beholder/boks 

ordning 17 0,84 3,07 0,15 

 

Her fremgik det, at den gennemsnitlige omkostning for poseordningen pr. borger i de 38 

kommuner, hvor det på baggrund af de indsendte data har været muligt at udskille 

omkostningerne, var 1,23 kr.6 Dette dækkede over betydelige prisforskelle, hvor den dyreste 

poseordning kostede 9,94 kr. per borger og den billigste 0,16 kr. per borger. Derudover fremgik 

det, at den gennemsnitlige omkostning til beholder og boksordninger, pr. borger for de 17 

kommuner var på 0,84 kr. per borger. Dette dækkede over at den dyreste kostede 3,07 kr. pr. 

borger og den billigste 0,15 kr. pr. borger.  

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at disse informationer er interessante for kommunerne, idet 

det giver mulighed for at kunne sammenligne priser for forskellige ordninger med andre 

kommuner, når en kommune skal forhandle en ny kontrakt med en affaldsrenovatør. Det er 

baggrunden for, at oplysningerne er gentaget i afrapporteringen for 2011, selv om 

oplysningerne er indhentet for 2010.  

 

                                                             
6
 Det skal dog nævnes, at der er forskel på hyppigheden i de enkelte kommunernes,  

indsamling, men alle er vurderet at give et tilstrækkeligt serviceniveau.  
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Gennem de opfølgende spørgsmål til indberetningsskemaerne, har styrelsen konstateret, at 

der er et sammenfald mellem dyre husstandsindsamlingsordninger og måden kontrakterne 

vedr. husstandsindsamlingerne udbydes på. Det tyder således på, at det er betydeligt dyrere 

for de enkelte kommuner, at udbyde husstandsindsamlingerne separat, frem for at udbyde 

dem samlet sammen med den øvrige dagrenovation. De separate udbud er typisk en 

konsekvens af, at kommunerne har skullet udbygge eksisterende ordninger med nye ordninger 

til indsamling af batterier. 

 

5. Kommunernes opgørelse af omkostninger  

Miljøstyrelsen har konstateret, at kvalitetssikringen af de indberettede data har skærpet 

kommunernes fokus på deres omkostninger til indsamling af bærbare batterier betydeligt. For 

eksempel er metoden til opgørelsen af omkostningerne til driften af genbrugspladser blevet 

enslydende og sammenlignelig for en lang række af landets kommuner. Endvidere er 

kommunerne blevet mere fokuserede på, hvordan de opgør omkostningerne, samt på hvordan 

disse omkostninger kan reduceres. 

 

Derudover fremgår det, af de besvarelser Miljøstyrelsen har fået på de opfølgende spørgsmål 

og henvendelser, at kommunerne er blevet mere opmærksomme på, hvordan de udbyder 

deres husstandsindsamlingsordninger. Det skyldes, at på netop denne del af 

batteriindsamlingen har det vist sig, at kommunerne kan nedsætte deres omkostninger. 

 

Samtidigt fremgår det dog, at kommunerne anser opgaven med særskilt at opgøre 

omkostninger og sende dokumentation til Miljøstyrelsen for relativt ressourcekrævende, uden 

at deres anstrengelser bliver målbart honoreret. Der er på den baggrund et stærkt ønske i 

kommunerne, om at man fastsætter et fast beløb fremover, til at dække deres omkostninger til 

indsamling af bærbare batterier, således at de ikke hvert år skal igennem processen med at 

sende indberetninger om deres omkostninger til Miljøstyrelsen. 

5.1 Omkostningerne har nået et stabilt niveau 

For at kunne fastsætte et beløb, kræver det et rimeligt vurderingsgrundlag. Det er 

Miljøstyrelsens opfattelse, at dette vurderingsgrundlag er tilvejebragt gennem den treårige 

kvalitets kontrol-proces, der er foregået via indberetningsskemaer i perioden fra 2010 til 2012 

(vedr. regnskabsårene 2009 -2011).  

 

Som det fremgår af tabel 3.1, kan det konstateres, at omkostningerne til indsamling af bærbare 

batterier i perioden fra 2009 til 2011 har ligget på et stabilt niveau. Stigningen fra 2009 og frem 

til 2011 (fra 15, 2 til 15,8 mio. kr.), er på mindre end 4 %.  

 

Miljøstyrelsen besluttede derfor i 2013, at kommunerne ikke fremover behøver at indsende 

opgørelser over omkostninger til Miljøstyrelsen. Kommunerne skal dog fortsat opgøre deres 

omkostninger til batteriindsamling idet ordningerne for bærbare batterier har deres egen konto i 

den kommunale kontoplan (konto 0.52.85). Herfra vil det være muligt fremover at få udarbejdet 

en opgørelse over de kommunale omkostninger til indsamling af batterier. 


