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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. 8 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. 

Spørgsmål nr. 8 (L 14)
Ministeren bedes kommentere talepapiret af 23. november 2011 fra 
Batteriforeningen, jf. L 14 - bilag 5.

Svar
Talepapiret af 23. november er for en stor del gentagelser af den 
henvendelse, som er kommenteret i spørgsmål 7. Jeg vil derfor henvise til 
besvarelsen af spørgsmål 7. I nærværende besvarelse kommenteres kun de 
nye elementer. 

Anvendelse af skøn:
Der er i talepapiret indsat en tabel, der viser hvor mange kommuner, der 
anvender skøn. Den henviser til opgørelsen for 2009, og der var der 67 % af 
kommunerne, der anvendte skøn helt eller delvist til opgørelse af de direkte 
udgifter. For 2010 er dette 61 % af kommunerne.

Se endvidere besvarelse af spørgsmål 6.

Variation i omkostningsniveau og indsamling af batterier:
Jeg er enig i, at der er store variationer i kommunernes omkostninger. Der er 
også umiddelbart store variationer i, hvor mange batterier der bliver 
indsamlet i de enkelte kommuner. Miljøstyrelsen oplyser, at for så vidt angår 
de største forskelle er en del af forklaringen i forhold til indsamling af 
batterier formentlig, at man lokalt har indrettet sig således, at de batterier,
der er indsamlet i en kommune, opsamles i en nærliggende kommune og 
registreres derfor i denne kommune i opgørelsen. Det gælder f.eks. 
Frederiksberg Kommune. 

Miljøstyrelsen gør – bl.a. i samarbejde med Dialogforum – hvad man kan for 
at indsamle og viderebringe de erfaringer, der er i kommunerne. 
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Som nærmere beskrevet i svar på spørgsmål 4 er der et projekt i gang, hvor 
de parter, som har udarbejdet talepapiret, er med i styregruppen. Jeg har 
derfor tillid til, at der bliver udarbejdet nogle gode råd til kommunerne om 
praksis omkring batteriindsamling og beregning af udgifterne hertil. 

Omkostninger i Danmark i forhold til europæisk niveau:
Jeg synes, at det er interessant med konkrete økonomioplysninger, og jeg
takker for det fremsendte og foreslår, at Dialogforum drøfter disse, herunder 
får klargjort, hvad der indgår i de forskellige landes opgørelser. 

Ida Auken / Claus Torp


