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Vejledning til indberetning af omkostninger for 2010 til indsamlings-
ordninger af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til Miljøsty-
relsen  
      
Fra 1. januar 2009 har producenter og importører haft det finansielle ansvar 
for håndtering af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer jf. producent-
ansvaret for batterier. Kommunerne har fra samme tidspunkt haft ansvaret 
for at etablere indsamlingsordninger for bærbare batterier og akkumulatorer i 
borgernes nærhed, men således at kommunernes samlede omkostninger til 
indsamlingsordningerne skal dækkes af producenter og importører. Kommu-
nerne bliver kompenseret for omkostningerne til indsamlingen over bloktil-
skuddet, som fordeles efter DUT-fordelingsnøglen.1  
 
I lighed med sidste år skal kommunerne opgøre omkostningerne til indsam-
lingsordningerne i det forudgående kalenderår og angive anvendte indsam-
lingsordninger ved indberetning til Miljøstyrelsen senest 1. april 2011. Miljø-
styrelsen opgør herefter kommunernes samlede omkostninger, således at 
staten kan regulere det beløb som producenter og importører skal betale for 
indsamlingen af bærbare batterier og administrationen heraf.    
 
I denne vejledning beskrives, hvordan kommunen skal indberette til Miljøsty-
relsen, opgøre omkostningerne til indsamlingen af udtjente bærbare batterier 
og akkumulatorer og angive anvendte indsamlingsordninger. Skema til ind-
beretningen er vedhæftet særskilt.   
 
Indberetningsfrist 
Kommunerne skal indberette omkostningerne for 2010 til Miljøstyrelsen se-
nest den 1. april 2011. Vedhæftede indberetningsskema udfyldes og returne-
res vedhæftet i en e-mail til Miljøstyrelsens hovedpostkasse mst@mst.dk. 
Skriv venligst j.nr. MST-7034-00001 og kommunens navn i returmailens em-
nefelt. 

                                                 
1 Ordningen er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens brev af 3. juli 2009. Dette brev og Miljø-
styrelsens øvrige breve til kommunerne om producentansvaret for batterier og akkumulatorer 
findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Affaldsfraktioner/Batterier+og+akkumul
atorer/Til_kommunerne/ . Reglerne fremgår af Batteribekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 
1186 af 7/12 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer). 
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 Opgørelse og angivelse af omkostningerne i indberetningsskemaet 
 
I punkt 1 i indberetningsskemaet skal hver kommune angive kommunens 
direkte omkostninger, indirekte omkostninger og samlede omkostninger til 
indsamlingsordningerne.  
 
De tre beløb opgøres og angives efter følgende retningslinier:  
 
Omkostningerne angives uden moms2. 
 
Der anvendes omkostningsbaseret regnskab, således at anskaffelsesudgifter 
afskrives over et specificeret antal år og indgår i omkostningerne med den 
årlige afskrivning3.  
 
Er kommunen tilknyttet et affaldsselskab, skal omkostningerne hos affalds-
selskabet opgøres for den enkelte kommune og indberettes efter samme 
retningslinjer som for kommunen. 
 
De samlede omkostninger beregnes som summen af de direkte og indirekte 
omkostninger.  
 
De direkte omkostninger er relateret til den ”fysiske” del af indsamlingen af 
bærbare batterier og akkumulatorer. I de direkte omkostninger kan indgå 
følgende typer omkostninger: 
 
 Omkostninger til vognmand – herunder intern transport til opsamlingsste-

der 
 Omkostninger til drift af opsamlingssteder 
 Omkostninger til indsamlingsmateriel i den kommunale del af indsamlin-

gen som f.eks. batterikuber eller plastposer til indsamling ved husstande 
 Omkostninger til kommunens informationsmateriale som tryk, forsendel-

sesomkostninger m.v. 
 
De indirekte omkostninger er relateret til administration af indsamlingen af 
bærbare batterier og akkumulatorer. I de indirekte omkostninger kan indgå 
følgende typer omkostninger: 
 
 Omkostninger til almindelig administration såsom løn, kontorhold, ud-

valgsbehandling m.v. 
 Omkostninger i relation til affaldsplanlægning og regulativer 
 Generelle omkostninger i forbindelse med etablering af indsamlingsord-

ninger, herunder udbud 
 Omkostninger i forbindelse med opgørelse af omkostningerne og indbe-

retningen heraf  
                                                 
2Kommunen kan afløfte momsen af tjenesteydelser gennem momsrefusionsordningen, f.eks. 
i de tilfælde hvor kommunen har valgt at engagere en privat leverandør til at varetage ind-
samlingen af bærbare batterier. 
3 Med hensyn til kontering af kommunens udgifter til indsamling af bærbare batterier på den 
kommunale kontoplan skal funktion 0.52.85 på hovedkonto 0 anvendes, jf. Orienteringsskri-
velse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 15. juli 2010.  
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Kommunen kan vælge at beregne de indirekte omkostninger som en fast 
overheadprocent på 20 % af de direkte omkostninger, hvis kommunen ikke 
har grundlag for at opgøre de faktiske indirekte omkostninger. Såfremt kom-
munen vælger at anvende den fastsatte overheadprocent skal der sættes 
kryds ud for ”overheadprocent” under indirekte omkostninger i punkt 2, som 
beskrevet nedenfor.   
 
Ved gennemgangen af kommunernes indberetninger for 2009 fandt Miljøsty-
relsen enkelte typer af omkostninger, som ikke kunne accepteres for 2009, 
og som ikke vil blive accepteret fremover. Disse er beskrevet i bilag 1.  
 
I punkt 2 i indberetningsskemaet angives grundlaget for indberetningen af 
henholdsvis de direkte og de indirekte omkostninger. Kommunen skal som 
udgangspunkt opgøre de faktiske omkostninger til indsamlingsordningerne. 
Anvender kommunen udelukkende faktiske omkostninger i opgørelsen sæt-
tes kryds ud for ”udelukkende faktiske omkostninger” i punkt 2.    
 
Hvis kommunen ikke har grundlag for at opgøre den faktiske omkostning til 
et eller flere omkostningselementer skal kommunen indberette et begrundet 
skøn. Begrundede skøn angives som beskrevet nedenfor under punkt 3. 
Anvender kommunen skøn i opgørelsen af omkostninger i indberetningen af 
de direkte og/eller indirekte omkostninger skal der sættes kryds ud for ”helt 
eller delvist skønnede omkostninger” i punkt 2.   
 
For så vidt angår de indirekte omkostninger skal der sættes kryds ud for 
”overheadprocent” som anvendt grundlag, hvis kommunen har valgt at be-
regne anvende overheadprocenten til at opgøre de indirekte omkostninger.  
 
Der skal således kun sættes ét kryds i hver linje ud for grundlaget, der er 
anvendt i indberetningen af henholdsvis direkte og indirekte omkostninger.   
 
I punkt 3 i indberetningsskemaet skal kommunen – hvis der er anvendt 
skønnede omkostninger – angive begrundelser for hvert enkelt skøn, der er 
anvendt i opgørelsen af henholdsvis direkte og indirekte omkostninger. 
Kommunen kan skrive skøn og begrundelse direkte ind i indberetningsske-
maet eller vedhæfte eksempelvis en opgørelse, regnskab eller faktura, der 
dokumenterer grundlaget for skønnet.    
 
For hvert skøn skal selve beløbet, type af indsamlingsopgave og begrundel-
sen for skønnet angives. I begrundelsen for et skøn skal der eksempelvis 
angives den andel, der er anvendt i forhold til en nærmere, bestemt opgjort 
omkostning ligesom beløbet for den opgjorte omkostning skal angives. F.eks. 
kan en kommune, hvis indsamlingsordning indgår i et samlet eksternt udbud 
med andre indsamlingsopgaver, angive den procentdel, som kommunen 
skønner angår indsamlingen af bærbare batterier og angive beløbet omkost-
ningen til det samlede udbud. Der kan eksempelvis også angives et skønnet 
antal timer og timepris i en nærmere beskrevet opgave i forbindelse med en 
indsamlingsordning for bærbare batterier f.eks. på en af kommunens gen-
brugspladser.     
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Hvis kommunen udelukkende har opgjort de direkte og/eller indirekte om-
kostninger omkostningerne på baggrund af faktiske omkostninger (herunder 
anvendt den fastsatte overheadprocent for indirekte omkostninger) udfyldes 
punkt 3 ikke. 
 
Angivelse af indsamlingsordninger 
I punkt 4 i indberetningsskemaet angives hvilke indsamlingsordninger, som 
kommunen anvendte i 2010 samt den procentvise andel af kommunens hus-
stande, som var omfattet af ordningen.  
 
Der sættes kryds ud for den eller de ordninger, som kommunen anvender til 
indsamling af bærbare batterier. Anvendes flere forskellige indsamlingsord-
ninger skal kommunen sætte kryds ud for hver af de anvendte ordninger. 
Anvender kommunen andre indsamlingsordninger end de nævnte beskrives 
hver sådan ordningen i et felt under ”Anden”.  
    
Ud for hver af de ordninger, som kommunen anvender, angives endvidere i 
procent den andel af kommunens samlede antal husstande, som er omfattet 
af indsamlingsordningen. Hvis kommunens poseordning f.eks. omfatter alle 
villa og rækkehuse, men ikke etageejendomme angives den procentvise an-
del af villa og række i forhold til kommunens samlede antal husstande ud for 
poseordningen. Har kommunen udelukkende opsat batteribeholdere i etage-
ejendommes gårde angives eksempelvis hvilken andel af husstande, som 
disse etageejendomme udgør i forhold til kommunens samlede antal hus-
stande.         
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Janni Grubert 
Fuldmægtig, cand.scient.pol 
 
Miljøstyrelsen  
Jord & Affald 
Dir tlf.: (+45) 72 54 41 09 
jagru@mst.dk 
 
 

 4 



 5 

Bilag 1 
 
Mange kommuner har spurgt om hvilke typer af omkostninger, der kan ind-
gå, og hvilke der ikke kan. På baggrund af konkrete erfaringer fra indberet-
ning for 2009 kan Miljøstyrelsen oplyse om typer af omkostninger, som Mil-
jøstyrelsen vurderer, ikke kan indgå i kommunens omkostninger.  
 

 Omkostninger til vejning af batterier på opsamlingsstedet eller andet 
sted i kommunen, da producenterne er forpligtet til at opgøre dette, 
jf. Batteribekendtgørelsen4 § 12, stk. 1, nr. 4.  
 

 Omkostninger til opsamlingsmateriel på opsamlingsstederne, da det-
te leveres af producenter og importører (eller deres operatører), jf. 
Batteribekendtgørelsen § 19, stk. 3. 
  

 Kompensation til institutioner eller foreninger, der indsamler bærbare 
batterier. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger 
i borgernes nærhed. Når der er etableret borgernære indsamlings-
ordninger i form af f.eks. husstandsindsamling eller batterikuber, 
vurderes der ikke at være hjemmel til at udbetale kompensation eller 
anden betaling til institutioner, borgere eller foreninger, der foretager 
indsamling af bærbare batterier i kommunen. 

       
      
 
 
 
 
 
   
  
  

                                                 
4 Bekendtgørelse nr. 1186 af 7/12 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier 
og akkumulatorer 


