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Høringssvar vedr. elektronikaffaldsbekendtgørelsen, jour. nr. MST 7041-00016 
 
 
 
BFE og FEHA takker for muligheden for at afgive høringssvar på vegne af vore med-
lemmer. 
Det er for vore brancher ualmindelig vigtigt, at den fremtidige danske elektronikaf-
faldsbekendtgørelse sikrer en større indsamling, skaber enkle rammer for en om-
kostningseffektiv indsamling og oparbejdning af affaldet samt er konkurrenceneutral. 
Vi finder, at det foreliggende udkast på udmærket vis lægger op til, at disse mål reali-
seres i den danske implementering af direktivet.  
Vi vil dertil lægge, at industriens frivillige aftale om at undersøge mulighederne for 
differentierede miljøbidrag samtidig kan være med til at tage elektronikaffaldsbe-
kendtgørelsen et vigtigt skridt ud i fremtiden og skabe incitamenter for bedre genan-
vendelse. Det er efter vores opfattelse vigtigt, at ”affald” konsekvent ses som ”res-
sourcer”, og at dette spejles overalt i den lovgivning, der gælder for området. 
Af konkrete kommentarer har vi få: 

1) Vi kvitterer for forenkling af administrative byrder for virksomhederne, fx  mere 

fleksible rammer for rapportering (§13, stk 3) 

2) Ang. §44 (sikkerhedsstillelse). Vi er i tvivl om, hvorvidt de foreslåede regler for 

sikkerhedsstillelse er de rigtige for at sikre konkurrenceneutralitet. Dette vil 

være et emne til fortsat drøftelse, idet der foreligger væsentlige løsningsfor-

slag, bl. a. fra DPA-System, som ikke er realitetsbehandlede.  

3) Ang. §52, stk. 5. Det forekommer ikke nødvendigt, at lovgiver bestemmer, 

hvordan en given faktura ser ud. En sådan detaljering medfører unødvendige 

byrder for aktørerne. Det må række med et punktum efter ”…. for den pågæl-

dende producent”, idet formålet med bestemmelsen her synes opfyldt. 

Vi deltager gerne i en dialog om ovenstående synspunkter, hvis noget er uklart.  
 
Laila Kelp Rasmussen BFE 
 
Henrik Egede, FEHA   
 

 

 

 
 


