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Kommunerne skal fra 2009 opgøre sine udgifter til indsamling af 
bærbare batterier og administrationen heraf 

Fra den 1. januar 2009 har producenter og importører af udtjente batterier og 
akkumulatorer haft det finansielle ansvar for håndteringen af batterier og akku
mulatorer. Det vil sige, at producenter og importører skal dække alle omkost
ninger til indsamling og affaldsbehandling af udtjente batterier. For så vidt angår 
de bærbare batterier og akkumulatorer (herefter kaldet batterier) har kommu
nerne ansvaret for at etablere indsamlingsordninger, men kommunernes sam
lede udgifter til indsamlingsordningerne skal dækkes af producenter og impor
tører. 

I dette informationsbrev beskrives, hvordan kommunen skal opgøre, indberette 
og få dækket sine udgifter til indsamling af batterier. 

De nye regler trådte i kraft 1. januar 2009 og fremgår af bekendtgørelse nr. 
1217 af 11. december 2008 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier 
og akkumulatorer samt Miljøstyrelsens informationsbrev af 18. december 2009 
om de nye regler. Bekendtgørelsen implementerer producentansvaret for hånd
tering af batterier, som fremgår af EU's batteridirektiv. 

Opgørelse af kommunens udgifter 

For at kommunerne kan få omkostningsdækket de samlede udgifter til indsam
lingsordninger for bærbare batterier, skal alle kommuner opgøre deres årlige 
udgifter til de aktiviteter, der vedrører disse ordninger. Det drejer sig f.eks. om 
udgifter til planlægning, etablering, drift og administration af indsamlingsordnin
gerne. 

De kommuner, der har indsamlingsordninger for batterier, har typisk finansieret 
udgifterne over affaldsgebyret, jf. miljøbeskytlelseslovens § 48. Fra 2009 skal 
udgifterne i henhold til producentansvaret finansieres af producenter og impor
tører af batterier. Dette betyder samtidig, at kommunerne ikke må skatte- eller 
gebyrfinansiere aktiviteter vedr. indsamling af bærbare batterier. Derfor må om
kostninger forbundet med indsamling af bærbare batterier fra og med 2009 ikke 
indgå i affaldsgebyrerne. 

For at staten kan regulere det beløb, som producenter og importører skal betale 
for indsamlingen, skal kommunerne opgøre sine udgifter til indsamling af batte
rier og administration heraf og indberette disse til Miljøstyrelsen. 
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På opgørelsen er det sammen med de kommunale parter aftalt, at kommunen 
skal angive den samlede udgift for indsamling af bærbare batterier opdelt i hhv. 
direkte og indirekte udgifter. 

Er kommunen tilknyttet et affaldsselskab, skal udgifterne hos affaldsselskabet 
indgå og opgøres efter samme retningslinjer som beskrevet herunder. 

På opgørelsen skal de direkte udgifter være relateret til den "fysiske" del af ind
samlingen af batterier. I de direkte udgifter kan indgå følgende typer udgifter: 

• Udgifter til vognmand - herunder intern transport til opsamlingssteder 
• Udgifter til drift på opsamlingssteder 
• Udgifter til indsamlingsmateriel i den kommunale del af indsamlingen 

som f.eks. batterikuber eller plastposer til indsamling ved husstande 
• Udgifter til kommunens informationsmateriale som tryk, forsendelses

omkostninger mv. 

På opgørelsen skal de indirekte udgifter være relateret til administration af ind
samlingsordningerne. Kommunen kan vælge enten at beregne de indirekte ud
gifter som en fastsat overhead procent på 20 % af de direkte udgifter eller opgø
re de samlede indirekte udgifter. I de indirekte udgifter kan indgå følgende typer 
udgifter: 

• Udgifter til almindelig administration såsom løn, kontorhold, udvalgsbe
handling mv. 

• Udgifter i relation til affaldsplanlægning og regulativer 
• Generelle udgifter i forbindelse med at etablering af indsamlingsordnin

ger, herunder udbud 
• Administration af ordningen, herunder opgørelse af udgifterne 

Hvis kommunen ikke kan angive et udspecificeret beløb for en udgift, skal der 
på opgørelsen angives et begrundet skøn. Dette kan f.eks. være tilfældet for en 
kommune med indsamlingsordninger for batterier, hvor batteriindsamlingen 
foregår i udbud med andre indsamlingsopgaver, og hvor udgiften til indsamling 
af batterier ikke er udspecificeret i det eksisterende udbud. På opgørelsen kan 
udgiften skønnes og begrundes ved f.eks. at angive den skønnede andel af 
udgiften til indsamling af batterier i forhold til den samlede udgift til en vogn
mand. 

Det forventes desuden, at kommunerne på opgørelsen for 2009 skal oplyse om 
de indsamlingsmetoder, der anvendes i kommunen. 

Indberetning af udgifter til Miljøstyrelsen 

Kommunernes skal indberette deres ovenstående faktiske udgifter for 2009 til 
Miljøstyrelsen senest 1. april 2010. 

Miljøstyrelsen udarbejder et skema til opgørelsen, som udsendes og returneres 
elektronisk. 
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Udbetaling af kompensation til kommunerne over bloktilskuddet 

Kommunernes samlede udgifter til indsamling af batterier vil blive kompenseret 
over bloktilskuddet, som fordeles efter DUT-fordelingsnøglen. For 2009 er den 
samlede udbetaling til kommunerne aftalt til 9 mio. kr. Således bliver alle kom
muner for første gang i år bliver kompenseret for deres udgifter til indsamling af 
batterier via udbetalingen af bloktilskuddet. 

Dette betyder, at kommunerne fra 1. januar 2009 skal anvende midler fra det 
samlede bloktilskud til indsamlingsordninger til batterier i lighed med varetagel
sen af andre opgaver, som kommunerne kompenseres for af staten via bloktil
skuddet. Den enkelte kommune får således ikke kompensation efter kommu
nens konkret opgjorte udgifter eller efter antal kg. batterier, der er indsamlet. 
Producenterne og importørerne af batterier betaler kommunernes samlede ud
gifter til staten " som udbetaler kompensationen via bloktilskuddet. 

Kommunale aktiviteter i relation til andre batterityper 

Ovenstående retningslinjer relaterer sig til kommunens aktiviteter i relation til de 
bærbare batterier. Kommunens aktiviteter i forbindelse med andre kategorier af 
batterier (udtjente industribatterier og -akkumulatorer samt bilbatterier og -
akkumulatorer) vil stadig kunne dækkes af det generelle affaldsgebyr i medfør 
af miljøbeskyttelseslovens § 48. Eksempelvis kan nævnes kommunernes for
pligtelse til anvisning af industribatterier. Omkostningerne ved aktiviteterne i 
relation til de øvrige kategorier af batterier skal derfor ikke opgøres særskilt 
m.v. 

Med venlig hilsen 

f. Palle Boeck 
Kontorchef 
Miljøstyrelsen, Jord og Affald 

b:�� 
Fuldmægtig 

1 Producenter og importørers betaling for kommunemes indsamling er fastsat i miljøbeskyttel
sesloven § 9 u, stk. 2, og vil blive opkrævet af SKAT som en betaling pr. kg markedsførte batte
rier. 

Til orientering kan det oplyses, at udkast til Bekendtgørelse om ændring af batteribekendtgørel
sen sendes i høring med frist til den 21. august 2009. Ændringerne indeholder bl.a. regler om 
producenter og importørers betaling mv. og told- og skatteforvaltningens opkrævning heraf. 
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