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Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 001-06268

Den 22. november 2011

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 21. november 2011 stillet følgende 
spørgsmål nr. 6 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 efter ønske 
fra Henrik Høegh (V).

Spørgsmål nr. 6 (L 14)
Kan ministeren bekræfte, at 70 pct. at datagrundlaget for lovforslaget er 
baseret på skøn, og at kommunerne i realiteten ikke er i stand til at skelne 
mellem deres omkostninger til batteriindsamling og deres omkostninger til 
anden kommunal genbrugsaktivitet?

Svar
Miljøstyrelsen oplyser, at 61 % af kommunerne har anvendt skøn til at 
opgøre de direkte omkostninger til deres del af batteriindsamlingen. At 
kommunerne anvender skøn, betyder ikke, at de ikke kan opgøre, hvad deres 
omkostninger til batteriindsamlingen er. Alle skøn er begrundede skøn, og 
Miljøstyrelsen har gennemgået hver eneste indberetning og sikret, at der 
konkret er gjort rede for, hvordan omkostningen er skønnet. 

Kvalitetssikringen er gennemført ved en gennemgang af alle indberetninger. 
Hvis en kommune har anført faktiske omkostninger, har Miljøstyrelsen som 
udgangspunkt lagt dette til grund uden at stille yderligere spørgsmål. Dette 
gælder dog ikke, hvis kommunens omkostninger afveg markant fra 
gennemsnittet, eller der var stor difference i forhold til indberetningen for 
2009. 

Hvis kommunen anførte et skøn som baggrund for omkostningen har 
Miljøstyrelsen vurderet om skønnet var tilstrækkeligt begrundet. I de 
tilfælde, hvor Miljøstyrelsen vurderede, at skønnet ikke var tilstrækkeligt
begrundet, har kommunen besvaret supplerende spørgsmål. 

Gennemgangen har ført til, at Miljøstyrelsen har meddelt nogle kommuner, 
at nogle af de omkostninger, de havde anført i den oprindelige indberetning 
ikke kan indgå i den samlede opgørelse over kommunernes omkostninger. 
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Hermed eksempler hvor Miljøstyrelsen har lagt de begrundede skøn til grund 
i opgørelsen:

 Genbrugspladser: Antal anvendte timer er angivet med begrundelse, 
f.eks. ½ time per uge pr. genbrugsplads og anvendt timesats er 
medsendt.

 Kommunen har oplyst, at batteriindsamling foretages sammen med 
almindelig dagrenovation, og man har skønnet, at omkostningen er 
mellem 0,5 % og 2 % af den samlede omkostning hertil. 

Ida Auken / Claus Torp


