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Miljøstyrelsen har modtaget indberetninger fra 89 kommuner, og er i gang med at 
foretage kvalitetssikring og erfaringsopsamling på indberetningerne med henblik på 
at kunne evaluere ordningen, herunder justering af dens økonomi.  
 
Der er sendt rykkere til de kommuner, der ikke har indberettet og til de, der 
tilsyneladende ikke har etableret indsamlingsordninger.  
 
Derudover bliver der sendt forespørgsler til kommuner, der mangler at angive skøn 
eller begrundelser for skøn, kommuner hvis udgifter afviger kraftigt fra det 
gennemsnitlige udgiftsniveau og kommuner, hvis ordninger er uklare.  
 
Med hensyn til erfaringsopsamling på Miljøstyrelsens egen vejledning, har vi 
konstateret, at det ikke var så klart angivet, at der ved indberetning skulle benyttes 
omkostningsbaseret regnskab. Med andre ord skal eventuelle anskaffelsesudgifter 
afskrives over et specificeret antal år, således at det er omkostningerne, der oplyses 
(og ikke udgifterne). 
 
Har kommunen ikke anvendt omkostningsbaseret regnskab, skal den, uanset 
hvorvidt den modtager en henvendelse fra Miljøstyrelsen, genfremsende sin 
indberetning med de deraf følgende rettelser.1 
 

Bemærk, at dette brev, vejledning med indberetningsskema, og Miljøstyrelsens 
udsendte breve om batterier kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside om 
Affald og Batterier (samlet på siden Til kommunerne). 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Vest Hansen 
AC-medarbejder, webredaktør, cand.mag. 
Jord og Affald 
Dir tlf.: (+45) 72 54 41 05 
moves@mst.dk 
 
Miljøministeriet 
Miljøstyrelsen 
Strandgade 29 
DK - 1401 København K 
Tlf.: (+45) 72 54 40 00 
www.mst.dk 

                                                 
1 Som ved den oprindelige indberetning, bedes anvendt Miljøstyrelsens hovedpostkasse mst@mst.dk med angivelse af ”j.nr. 

MST-7652-00002” i mailens emnefelt. 
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