
Vi siger Ja til at betale de faktiske udgifter til indsamling af udtjente batterier 
forhøjelse af afgiften på batterier

Fra 1. januar 2009 har vore medlemmer selv
hvilket vi naturligvis er helt indforståede med. Finansieringen sker via en afgift på batterier, som 
2,84 pr. markedsført kg. Det samlede årlige provenu er ca. kr. 10 millioner.

Ifølge kommunernes opgørelser mangler 
Miljøstyrelsen nu ønsker at forhøje afgiften 

Vi ønsker at påpege, at denne afgiftsforhøjelse 
udgifter. Tallene er grundlæggende 
for, at virksomhederne ikke betaler de reelle omkostninger
åbne pengepungen.

På vores opfordring har Miljøstyrelsen 
usikkerhederne i talmaterialet og give
Projektet forventes afsluttet foråret 2012. 

Vi håber, at projektet kan føre til, at der 
bliver muligt at fastlægge, hvilke kommuner der reelt er mest effektive.

Fakta om kommunernes indsamling

 Kommunerne indsamler batterierne sammen med det øvrige husholdningsaffald, og de
udgifter til indsamlingen kendes derfor ikke. Ca. 70% af de opgjorte udgifter  beror således på skøn.

 Selvom man lægger kommunernes skøn til grund, er der betydelig variation i udgiftsniveauet
indsamlingsprocenten mellem
de kommuner, der både indsamler flest batterier og er billigst, ville 
afgiften.

 Regeringen har netop i sit regeringsgrundlag lagt vægt på, at den offentlige sektor skal effektiv
og videndele. Vi citerer: ”Regeringen vil sætte fokus på, at der overalt i den offentlige sektor sker en 
løbende nytænkning og effektivisering. 

 En forhøjelse af afgiften til astronomiske kr. 6,00 pr. kg. vil gøre de danske udgifter til indsamling a
batterier til de suverænt højeste i Europa. Vi frygter underminering af den bestående model i form af 
øget salg af billige afgiftsfri batterier fra udlandet over nettet, til skade for miljøet, for kommunernes 
ordninger og for detailhandlen.

Vi anbefaler derfor kraftigt, at lovforslaget tages af bordet, indtil Miljøstyrelsens projekt har haft mulighed for 
at komme med anbefalinger til en bedre kommunal praksis omkring batteriindsamling og beregning af 
udgifterne hertil. 
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Vi siger Ja til at betale de faktiske udgifter til indsamling af udtjente batterier 
forhøjelse af afgiften på batterier

Fra 1. januar 2009 har vore medlemmer selv skullet betale for kommunernes indsam
hvilket vi naturligvis er helt indforståede med. Finansieringen sker via en afgift på batterier, som 

kg. Det samlede årlige provenu er ca. kr. 10 millioner.

mangler der ca. kr. 7.000.000 om året til at dække udgifterne
at forhøje afgiften fra kr. 2,84 til kr. 6,00 pr. kg.

at denne afgiftsforhøjelse på mere end 120 % ikke afspejler kommunernes faktiske 
grundlæggende behæftet med meget stor usikkerhed. Det medfører 

at virksomhederne ikke betaler de reelle omkostninger ved ordningen, men blot bliver nødsaget til at 

Miljøstyrelsen i oktober 2011 igangsat et projekt, som bl.a. nærmere 
usikkerhederne i talmaterialet og give kommunerne information om, hvordan de kan øge effektiviteten
Projektet forventes afsluttet foråret 2012. 

at der skabes klarhed om kommunernes omkostningsopgørelse, og at det 
bliver muligt at fastlægge, hvilke kommuner der reelt er mest effektive.

af udtjente batterier:

Kommunerne indsamler batterierne sammen med det øvrige husholdningsaffald, og de
udgifter til indsamlingen kendes derfor ikke. Ca. 70% af de opgjorte udgifter  beror således på skøn.

Selvom man lægger kommunernes skøn til grund, er der betydelig variation i udgiftsniveauet
mellem de enkelte kommuner. Hvis alle kommuner var lige så effektive som 

de kommuner, der både indsamler flest batterier og er billigst, ville det være unødvendigt at forhøje 

Regeringen har netop i sit regeringsgrundlag lagt vægt på, at den offentlige sektor skal effektiv
Regeringen vil sætte fokus på, at der overalt i den offentlige sektor sker en 

løbende nytænkning og effektivisering. 

En forhøjelse af afgiften til astronomiske kr. 6,00 pr. kg. vil gøre de danske udgifter til indsamling a
batterier til de suverænt højeste i Europa. Vi frygter underminering af den bestående model i form af 
øget salg af billige afgiftsfri batterier fra udlandet over nettet, til skade for miljøet, for kommunernes 
ordninger og for detailhandlen.

derfor kraftigt, at lovforslaget tages af bordet, indtil Miljøstyrelsens projekt har haft mulighed for 
at komme med anbefalinger til en bedre kommunal praksis omkring batteriindsamling og beregning af 

DI, Dansk Erhverv, FEHA (Hvidevarebranchen) og BatteriForeningen 

Vi siger Ja til at betale de faktiske udgifter til indsamling af udtjente batterier – og Nej til 

indsamling af udtjente batterier, 
hvilket vi naturligvis er helt indforståede med. Finansieringen sker via en afgift på batterier, som udgør kr. 

til at dække udgifterne, hvorfor

kommunernes faktiske 
medfører stor sandsynlighed 

bliver nødsaget til at 

bl.a. nærmere skal belyse
øge effektiviteten. 

omkostningsopgørelse, og at det 

Kommunerne indsamler batterierne sammen med det øvrige husholdningsaffald, og de nøjagtige 
udgifter til indsamlingen kendes derfor ikke. Ca. 70% af de opgjorte udgifter  beror således på skøn.

Selvom man lægger kommunernes skøn til grund, er der betydelig variation i udgiftsniveauet og 
Hvis alle kommuner var lige så effektive som 

det være unødvendigt at forhøje 

Regeringen har netop i sit regeringsgrundlag lagt vægt på, at den offentlige sektor skal effektivisere 
Regeringen vil sætte fokus på, at der overalt i den offentlige sektor sker en 

En forhøjelse af afgiften til astronomiske kr. 6,00 pr. kg. vil gøre de danske udgifter til indsamling af 
batterier til de suverænt højeste i Europa. Vi frygter underminering af den bestående model i form af 
øget salg af billige afgiftsfri batterier fra udlandet over nettet, til skade for miljøet, for kommunernes 

derfor kraftigt, at lovforslaget tages af bordet, indtil Miljøstyrelsens projekt har haft mulighed for 
at komme med anbefalinger til en bedre kommunal praksis omkring batteriindsamling og beregning af 
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