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Orienteringsbrev om indsamling af bærbare batterier fra husstande 

Miljøstyrelsen ønsker med dette brev at informere om indsamling af bærbare 

batterier fra husholdningerne samt fremme vidensdeling mellem kommunerne om 

hvordan der på en omkostningseffektiv måde opnås høje indsamlingsprocenter for 

herfor. 

 

Omkostninger til indsamling af batterier for kommunerne i perioden 

2009-11 (samlet niveau) 

Som konsekvens af indførelse af producentansvaret for batterier (bek. 1186 af 7. 

december 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og 

akkumulatorer) indførte Miljøstyrelsen i perioden 2009-11 en årlig indberetning af 

kommunernes omkostninger til batteriindsamling, for at kunne fastsætte det beløb 

som batteriproducenterne skal betale ved markedsføring af batterier. 

 

Kommunerne skulle i et særligt indberetningsskema til Miljøstyrelsen registrere 

både direkte og indirekte omkostninger til indsamling af bærbare batterier 

sammen med indsamlede mængder og indbyggertal. På basis heraf blev de 

samlede kommunale omkostninger opgjort til gennemsnitligt 15,6 mio. kr. pr. år. 

Flere detaljer kan ses i vedlagte notat.  

 

Da variationen over de tre år, hvor registreringerne blev foretaget, var lille (mellem 

15,1 og 15,8 mio. kr.) blev det besluttet at stoppe de særskilte indberetninger, idet 

kommunerne så dem som byrdefulde.  I stedet blev der fastsat en fast DUT-

kompensation på 14 mio. kr. årligt (PL-reguleret). Der er dermed taget højde for 

en forventet effektivisering af batteriindsamlingen efter de første års 

etableringsfase.  

 

Fremtidig dokumentation af kommunernes udgifter  

For at sikre at finansiering af batteriindsamling er i balance med de gebyrer 

producenterne betaler for markedsførte batterier skal kommunerne fremover 

registrere deres omkostninger i det kommunale budget- og regnskabssystem for 

bærbare batterier (konto 0.52.85). Denne dokumentation vil danne grundlag for 

en eventuel senere regulering af DUT-kompensationen. 

 

Projekt gennemført af KL om batteriindsamling 

Miljøstyrelsen har ønsket at tilvejebringe viden om ”best-practice” i forhold til 

indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra husholdningerne. 

Derfor har KL – på foranledning af Miljøstyrelsen – gennemført et projekt, som på 
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basis af 11 udvalgte kommuner kortlægger initiativer og økonomi omkring 

indsamling af bærbare batterier.   

 

De udvalgte kommuner kommer fra to grupperinger. 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.  

 

Konklusionerne fra projektet er, at kommunerne typisk har flere forskellige 

ordninger for indsamling af bærbare batterier. Genbrugspladser og miljø-

boksordninger er de klart mest udbredte ordninger, og det er her de største 

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

har poseordninger. Endvidere fremgår det, at de kommuner der har store 

indsamlingsmængder pr. indbygger, alle har pose- eller boksordninger tæt på 

borgerne.    

 

De fem kommuner med meget lave omkostninger, der samtidig har en høj 

indsamling har haft deres ordninger længe, og det er karakteristisk, at de 

eksisterende ordninger er blevet videreført uændret, det vil sige, at det ikke har 

krævet ressourcer af betydning til hverken materiel, information eller lignende.  

 

Endeligt fremgår det af projektet, at der en vis usikkerhed omkring 

omkostningerne i de kommuner med de laveste omkostninger, idet en del af de 

indirekte omkostninger ikke er medtaget. For yderligere information se den 

vedhæftede rapport.  

 

Ressourcestrategi – fremtidige initiativer  

Regeringen offentliggjorde i efteråret 2013 sin ressourcestrategi. Med initiativerne 

i ressourcestrategien forventes det at der i 2018 indsamles 55% af de markedsførte 

batterier, mod 42-47% i perioden 2010-12 . Der er således i de kommende år behov 

for en øget indsats for at opfylde målene for 2018. Miljøstyrelsen har derfor 

igangsat initiativer, som kan bidrage til en højere indsamlingsprocent for bærbare 

batterier.  

 

Fra starten af 2014 er der etableret et Partnerskab for indsamling af 

elektronikaffald, som forventes at se på problematikken omkring data for batterier 

der indsamles med småt elektronik. Derudover har Miljøstyrelsen igangsat et 

dataprojekt, som skal sikre en bedre kvalitet af data for indsamling af batterier og 

småt elektronikaffald. Begge initiativer forventes at bidrage til et mere retvisende 

billede af mængden af indsamlede bærbare batterier. 
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