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Hellerup, 13. december, 2019 

Ang. Journalnummer 2019-9743 

Høringssvar  

Til:  Miljø- og Fødevareministeriet.  

Departementet – Ressourcer og Forsyning 

             Til: mfvm@mfvm.dk; annen@mfvhm.dk  

 

APPLiA Danmark – producentforening for leverandører af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater til 

det danske marked – har modtaget høringsskrivelse om ovennævnte emne. 

Vi takker for muligheden for at afgive vores kommentar – og for god dialog undervejs i processen. 

APPLiA Danmark ønsker et fair og effektivt system med så få byrder for virksomhederne som muligt.  

Vores største bekymring er, at det ny producentansvar uden aktiv og effektiv kontrol bliver 

konkurrenceforvridende og kun fører til øgede byrder for de i forvejen lovlydige virksomheder.  

Derfor kan det ikke betones stærkt nok, at håndhævelse af producentansvaret med mærkbare og 

konsekvente sanktioner for forsømmelse og undladelse af deltagelse er en forudsætning for at skabe 

respekt om det fremtidige producentansvar.  

Baggrund herfor senere. 

 

APPLiA Danmark vil først kvittere for, at der åbnes mulighed for, at producenter og importører kan 

synliggøre en miljøafgift for kunder/slutbrugere. (§9, sk 6).  

APPLiA Danmark vil også kvittere for, at der lægges op til en markedsbaseret løsning, når det gælder 

genbrug og forberedelse til genbrug af funktionsduelige produkter.  

Aktørerne i det kommende marked skal være CENELEC-certificerede, men kravene skal måske afpasses de 

deltagende virksomheders størrelse, så alle seriøse aktører kan deltage og sikre borgernært genbrug. En 

europæisk standard for aktører i dette marked var det optimale. Vi deltager gerne i en videre dialog om 

kravene til certificering og det kommende marked.  
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Ang. harmonisering af producentansvaret på tværs af kategorier (WEEE og batterier) hilses velkommen, at 

producenterne kan forholde sig til de samme retlige grundprincipper på alle producentansvarsområderne.  

 

Ang. dataindsamling og indberetningsforpligtelser er APPLiA Danmark fuldstændig på linje med DPA-

System, når der peges på, at et af de væsentligste og mest effektive elementer i producentansvaret er, at 

den samlede indberetning af producenternes data sker til producentansvarsorganisationen DPA-System.  

Dvs. indberetning af både producenternes markedsførte mængder, de indsamlede mængder og de 

behandlede mængder. Det er meget væsentligt at datastrømmen netop fastholdes i én strøm og i det 

cirkulære format, som fra starten har været ideen i dataindberetningen for producentansvaret. Derfor er 

det beklageligt, at Miljøstyrelsen har indført en dobbeltindberetning af de indsamlede mængder, så 

producenterne og deres kollektive ordninger nu skal indberette indsamlede mængder to steder, både hos 

DPA-System og i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS).  

Sidstnævnte er overflødigt arbejde for producenterne og medvirker til at skabe forvirring. 

Det er derfor en stærk anbefaling, at datastrømmen for alle producentansvarsområderne fastholdes til at 

bestå mellem producenter, de kollektive ordninger og producentansvars-organisationen DPA-System, som 

dernæst kan levere alle ønskede data til ADS.   

 

Ang. håndhævelse og sanktioner (straffe) for virksomheders forsømmelse af producentansvar er det 

afgørende, at der fremover føres et aktivt og konsekvent tilsyn.  

Siden producentansvaret for elektronik blev etableret i 2005/2006 har været et uopfyldt behov for en 

markant tilsynsindsats fra myndighederne.  

Den manglende tilsynsindsats har vist sig ved et betydeligt antal free-ridere, som ikke lader sig registrere i 

producentregistret og derved snyder de virksomheder, der lovlydigt overholder deres lovbestemte 

forpligtelser.  

Det skønnes, at mere end en tredjedel af de danske virksomheder der er omfattet af producentansvaret i 

dag, er free-ridere. For udenlandske virksomheder der f.eks. ved fjernsalg sender varer ind i Danmark, er 

antallet meget højere. 
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Der mangler også opfølgning og sanktionering, når virksomhederne ikke overholder deres forpligtelser til 

årlig indberetning til producentansvarsregistret. Flere hundrede af virksomhederne i producentregistret 

forsømmer hvert år at foretage deres indberetning inden for tidsfristen og senest har halvdelen af de 

registrerede virksomheder i producentregistret undladt at indsende de lovpligtige revisor- og 

ledelseserklæringer. 

Virksomhederne oplever, at de frit kan se bort fra deres forpligtelser, fordi der ikke fra tilsynsmyndighedens 

side iværksættes sanktioner, når reglerne overtrædes. Tendensen er blevet mere og mere markant og 

respekten for at overholde reglerne er nu snart helt forsvundet.  

APPLiA Danmark ønsker et tilsynssystem, hvor tilsynsmyndigheden griber ind, straks der sker en 

lovovertrædelse og at der etableres en bødestruktur med et så højt niveau, at sanktionerne reelt er 

præventive overfor de virksomheder, der ikke anerkender reglerne eller med fortsæt bryder dem. 

Der bør derfor i Miljøbeskyttelsesloven indarbejdes hjemler til etablering af flere og skærpede 

sanktionsmuligheder.  

 

APPLiA Danmark er i alle emner indstillet på at være i dialog om den fremtidige udformning af 

producentansvaret. 

APPLiA Danmark repræsenterer: BSH Hvidevarer A/S, Candy Hoover Oy, De’ Longhi Scandinavia AB, Eico 

A/S, Electrolux Home Products Denmark A/S, Gorenje Group Nordic A/S, Gram A/S, Groupe SEB Denmark 

A/S, Grundig Nordic, LG Electronics AB, JG Silverline, Melitta Nordic A/S, Miele A/S, Moccamaster Nordic, 

Nespresso Denmark, Nilfisk Danmark, Philips Consumer Lifestyle, Samsung Electronics Nordic AB, SMEG 

Nordic AB, Thermex Scandinavia A/S, Thuesen Jensen AS, Vestfrost Household, Whirlpool Nordic A/S, 

Wilfa Danmark A/S samt Witt A/S.  

Vi gør opmærksom på, at enslydende høringssvar er sendt fra Consumer Electronics Danmark.  

Venligst  

Henrik Egede 

Direktør, APPLiA Danmark – he@applia-danmark.dk, tlf: 21 74 82 66 


