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Den 28. november 2011

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 23. november 2011 stillet følgende 
spørgsmål nr. 11 til L 14, forslag til lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse. (Betaling af kommunernes indsamling af bærbare batterier 
og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg for deponering af 
havbundsmateriale), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet af 
Miljøudvalget efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 11 (L 14)
Vil ministeren redegøre for, om der findes standarder for, hvordan 
kommunerne skønner over omkostningerne til batteriindsamling?

Svar
I 2009 blev det drøftet i Dialogforum, hvordan opgørelserne til de årlige 
omkostninger skulle udarbejdes i kommunerne. Parterne blev enige om, at 
kommunerne enten kunne anvende faktiske omkostninger eller udarbejde 
begrundede skøn. Baggrunden for dette var bl.a. at holde de administrative 
omkostninger i kommunen så lave som muligt.

Dialogforum besluttede, at Miljøstyrelsen, KL, RenoSam og affald danmark 
skulle udarbejde et udkast til, hvordan kommunerne skulle opgøre deres 
omkostninger, samt et skema, som kommunerne kunne anvende ved 
indberetning. For at holde administrationen så enkel som mulig i 
kommunerne blev det foreslået, at kommunerne ved opgørelsen af de 
indirekte udgifter (administrationen på rådhuset m.m.) efter eget valg kunne 
anvende faktiske omkostninger eller et skøn. Ved de indirekte udgifter blev 
det foreslået, at kommunerne kunne anvende et overhead på maksimalt 20 % 
af de direkte udgifter. 

De øvrige parter af Dialogforum havde anledning til at kommentere forslag 
til opgørelsesmåde og udkast til skema. 

Miljøstyrelsen har i behandlingen af indberetningerne for 2009 og 2010 
udviklet en praksis, hvor det sikres, at de anvendte skøn er tilstrækkeligt 
begrundede, se endvidere besvarelsen af spørgsmål 6. 
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Derudover er der udarbejdet et årligt notat over årets indberetning. Notatet 
for 2009 blev sendt til kommunerne sammen med anmodning om 
indberetning for 2010. Notatet for 2010 med bilagsmateriale er offentliggjort 
på Miljøstyrelsens hjemmeside efter aftale med Dialogforum. 

Endelig er der aftalt et projekt, der har som formål at udarbejde nogle gode 
råd til kommunerne om høj og omkostningseffektiv indsamling af bærbare 
batterier, se besvarelsen af spørgsmål 4 for en nærmere beskrivelse. 

Ida Auken / Claus Torp


