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Den  

 

 

Høring over udkast til ændring af batteribekendtgørelsen samt ændring af 

bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer  

 

Hermed fremsendes høringsudkast til hhv. batteribekendtgørelsen (bek. 1186 af 7. 

december 2009) samt til bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier 

og akkumulatorer (bek. 943 af 23. september 2008). 

Det overordnede formål med ændringerne er dels at indføre byrdelettelser for små 

batteriproducenter der markedsfører mindre end 100 kg batterier om året dels at 

implementere det seneste ændringsdirektiv til batteridirektivet som udvider forbud-

det mod anvendelse af kviksølv og cadmiumholdige batterier. 

 

Batteribekendtgørelsen (bek. 1186 af 10. dec. 2009). 

Høringsudkastet indeholder forslag til ændringer dels på baggrund af ønsker fra 

Regeringens virksomhedsforum under Erhvervsstyrelsen for enklere regler, dels 

som følge af implementering af det seneste ændringsdirektiv (2013/56/EU) til 

batteridirektivet (2006/66/EF).  

Udkastets væsentligste ændringer kan kort opsummeres således:  

1. §§21 og 22: Der indføres en grænse for mængden af markedsførte bærbare bat-

terier og akkumulatorer (herefter batterier) på 100 kg. Markedsfører en produ-

cent mindre end 100 kg fritages producenten fra den efterfølgende tilbagetag-

ningspligt, hvor han i forhold til egen markedsandel for egen regning skal sørge 

for tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente bærbare batterier. 

2. §16: udvider tilsynsbeføjelserne for SKAT 

3. En række mindre ændringer som følger af batteridirektivet (2006/66/EC) og 

ændringsdirektiv 2013/56/EU. 

 

1. Byrdelettelser 

Pkt. 1 omhandler den første af to forventede byrdelettelser for små virksomheder. 

Byrdelettelsen er hjelmet i miljøbeskyttelseslovens § 9u, stk. 8 og benytter sig af en 

undtagelsesbestemmelse i Batteridirektivets art. 18. Byrdelettelser er notificeret hos 

EU-kommissionen og vil tidligst træde i kraft efter notifikationsperioden udløb i 

september. 

Den anden byrdelettelse vil kræve en hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og vil være 

afhængig af at der er flertal for dette i Folketinget. 

Formålet med den her foreslåede byrdelettelse er at fritage små virksomheder, der 

markedsfører under 100 kg bærbare batterier om året fra forpligtelsen til at 

tilbagetage en forholdsmæssig andel af udtjente batterier. Herved undgår 
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virksomhederne at skulle tilmeldes en kollektiv ordning for tilbagetagning med 

dertil hørende årligt gebyr og skal udelukkende registreres som batteriproducent 

samt betale til SKAT for deres forholdsmæssige bidrag til den kommunale 

indsamling af batterier. 

Beregninger viser, at 45% af de virksomheder der markedsfører batterier, alle 

markedsfører under 100 kg batterier om året. Tilsammen udgør den mængde de 

markedsfører ca. 0,14% af den samlede mængde markedsførte bærbare batterier.  

 

2. Ændring af tilsynsbeføjelser 

En ændring i tilsynsbeføjelserne giver SKAT mulighed for at føre tilsyn med, om 

producenter har registreret sig hos DPA-System jf. § 5.  

 

SKAT fører tilsyn med mængden af indberettede batterier i § 16, hvor producenter 

skal indberette markedsførte mængder til SKAT. SKAT skal overføre de 

indberettede oplysninger til DPA-System. Det er uhensigtsmæssigt at SKAT ikke 

også kan føre tilsyn med om en virksomhed er registreret.    

 

Det er Miljøstyrelsen vurdering, at Miljøstyrelsen fortsat kan føre tilsyn med § 5, 

selvom SKAT også vil kunne føre tilsyn med § 5. 

 

3. Implementering af EU-direktiv 

Formålet med pkt. 3 er at ensrette ordlyden af den danske definition af 

’producenter’ med definitionen i EU direktivet. Indholdsmæssigt er der ikke 

ændringer i forhold til den tidligere definition. For at forenkle bekendtgørelsens 

tekst slettes samtidigt ordet ’importører’ da dette begreb er omfattet af 

producentdefinitionen i såvel den nye som i den gamle formulering.  

Herudover implementeres en række mindre ændringer i direktivet. Bl.a. skal 

batterier fremover ikke nødvendigvis kunne tages ud af udstyr af slutbrugeren men 

kan evt. udtages af kvalificerede fagfolk når udstyret er kasseret.  

 

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 

(bek. 943 af 23. september 2008) 

Høringsudkastet indeholder forslag til ændringer, som følger af implementering af 

det seneste ændringsdirektiv (2013/56/EU) til batteridirektivet (2006/66/EF). 

Forslaget implementerer et udvidet forbud mod anvendelse af kviksølv og cadmium  

Den væsentligste ændring er: 

§4, der implementerer ophævelse af undtagelsen fra forbuddet om anvendelse af 

kviksølv i knapcellebatterier  

§5 der implementerer ophævelse af undtagelsen fra forbuddet om anvendelse af 

cadmium i batteridrevet håndværktøj.   

Ophævelse af de to undtagelser fra forbuddet for hhv. kviksølvholdige knapceller 

og cadmiumholdige batterier til batteridrevet håndværktøj sker på baggrund af EU-
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./. 

Kommissionens markedsundersøgelser for knapceller og en komparativ LCA-

vurderinger af nikkel-cadmium, nikkelmetalhydrid- og lithium-ion-batterier.  

 

Miljøstyrelsen skal anmode om at modtage høringssvar senest torsdag den 19. maj 

2015, kl. 12.00.  Høringssvar bedes sendt til mst@mst.dk eller til Miljøstyrelsen, 

Strandgade 29, 1401 København K med journalnummer MST-7031 -00026. 

Høringssvar vil blive offentliggjort og sendt til Folketingets Miljøudvalg. 

 

Udkast til bekendtgørelser er sendt i høring hos de myndigheder og organisationer, 

der fremgår af vedlagte fortegnelse. 

 

Eventuelle spørgsmål til forslaget til bekendtgørelsesændringerne vedr. batterier, og 

vedr. import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer kan rettes til Anne 

Nielsen (annen@mst.dk, tlf. 72 54 43 10), Mikkel Clausen (mikcl@mst.dk, tlf. 72 

54 42 35)  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Nielsen 

Miljøstyrelsen, Jord & Affald 
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