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Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 001-06268

Den 28. november 2011

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 23. november 2011 stillet følgende 
spørgsmål nr. 12 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. 12 (L 14)
Vil ministeren oplyse, hvornår ministeriet er blevet opmærksom på, at 
batteridirektivet ikke tager højde for regulering af billige batterier indkøbt 
fra udlandet over internettet

Svar
Miljøstyrelsen oplyser følgende: 

”Det har man været opmærksom på siden forhandlingen af direktivet. 
Baggrunden er et fælles europæisk ønske om en enkel administration i alle 
medlemslandene. 

I WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr, som er ældre end 
batteridirektivet, er systemet, at alle producenter og importører - der 
markedsfører i et andet medlemsland til en slutbruger, som er en 
husholdning - skal registrere sig som producent i dette medlemsland. 
Derudover skal producenten årligt indberette de årlige markedsførte 
mængder og indgå i landets tilbagetagningsordninger. Dette system er 
retfærdigt, men ikke uden administrative omkostninger for både erhvervsliv 
og medlemslandenes administrationer.

På baggrund af mundtlig overlevering om de oprindelige forhandlinger af 
batteridirektivet kan det oplyses, at medlemslandene vurderede, at når 
batterier samlet set udgjorde en mindre mængde end WEEE, foretrak man et 
mere enkelt administrativt system. Det indebærer, at der ikke er forpligtelse 
til at registrere sig i et andet medlemsland, hvis man sælger batterier over 
nettet til slutbrugere i dette land. 
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Det betyder samtidig, at de producenter og importører, som markedsfører 
inden for et medlemsland, er forpligtet til at tage alle udtjente batterier retur. 
Det refereres fra forhandlingerne, at det var vurderingen, at det 
grænseoverskridende salg formentlig ville gå nogenlunde lige op, og i hvert 
fald ikke være stort nok til at retfærdiggøre et tungere administrativt system. 

Ida Auken / Claus Torp


