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Den 22. november 2011

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 21. november 2011 stillet følgende 
spørgsmål nr. 4 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. 4 (L 14)
Det fremgår af regeringsgrundlaget, at: ”Regeringen vil sætte fokus på, at 
der overalt i den offentlige sektor sker en løbende nytænkning og 
effektivisering.”. Finder ministeren, at lovforslaget lever op til denne 
ambition? 

Svar
Der er lavet en oversigt over hvor mange batterier der indsamles i hver 
kommune, og hvad omkostningerne er i de enkelte kommuner. 
Miljøstyrelsen har endvidere udarbejdet oversigter over hvad de mest 
gængse indsamlingsordninger koster i en række kommuner. Dermed har 
kommunerne fået mulighed for at kunne se, hvad andre lignende ordninger 
koster i andre kommuner. 

Indsamlingen af batterier er en kommunal opgave, og det er dermed også en 
kommunal opgave at indrette indsamlingsordningerne, så de tilpasses de 
lokale forhold. De oversigter der nævnes, er redskaber som kommunerne 
forventes at anvende til løbende at nytænke og effektivisere deres ordning. 

Indberetninger for 2010 viser, at der er store udsving primært i 
omkostningerne til indsamling af bærbare batterier med. Derfor har 
Miljøstyrelsen i samarbejde med Dialogforum igangsat et projekt, hvor der 
vil blive set nærmere på 10 kommuner, som har indsamlet mange batterier, 
og som har gjort det på en omkostningseffektiv måde. KL vil som konsulent 
gennemføre grundige interviews med de udvalgte kommuner, for at 
afdække, hvad der særligt gør, at de har opnået gode resultater. Resultatet af 
projektet skal være nogle gode råd, som kan sendes til alle kommuner forud 
for næste års indberetning. Det er aftalt, at projektet afsluttes senest i februar 
2012.
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Jeg mener derfor at lovforslaget og de initiativer, der allerede er taget af 
Miljøstyrelsen og Dialogforum lever op til regeringens ambition. 

     

Ida Auken / Claus Torp


