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Høringssvar til udkast af ændring af bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2014 
 
FEHA (Home Appliances Danmark) takker for muligheden for at blive hørt. FEHA repræsente-
rer producenter og importører af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater i Danmark. 
 
FEHA har følgende kommentarer til ovenstående forslag: 
 
De fleste af FEHAs medlemmer håndterer producentansvar gennem medlemskab af elretur. 
 
FEHA bakker derfor op om elreturs bemærkninger til ændringsforslaget, idet vi gerne vil gøre 
opmærksom på de tre punkter, der især har betydning for vores branche: 
 

 §28, stk. 2. (indsamling) – indførelsen af en separat indsamlingsfraktion for andet 
stort udstyr end hårde hvidevarer. Vi er af samme grund som elretur bekymrede for, 
at en dårligere logistik i indsamlingen vil føre til dårligere miljø for pengene, både 
hvad angår ringere mulighed for genbrug og øgede, unødvendige transportomkost-
ninger. Hvordan den praktiske løsning skal udformes, bør aftales mellem kollektiv 
ordninger og de kommunale systemer.  

 

 §53, stk. 5 (administrative byrder) – FEHA finder, at den enkelte producent skal 
kende størrelsen af det gebyr, som er afholdt på virksomhedens vegne til producent-
registret. Den kollektive ordning skal årligt oplyse om dette. Hvordan denne pligt i 
praksis løses må være op til dialog mellem partnerne, dog således, at de administra-
tive byrder ved denne synlighed er de mindst mulige. 

 

 Vi finder endelig, som tidligere anført over for Miljøstyrelsen, at forbuddet mod syn-
lige gebyrer (visible fee) i Miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 6, bør ophæves, så produ-
center får mulighed for at synliggøre udgifter til tilbagetagning og håndtering af 
WEEE. Dette vil være i tråd med WEEE-direktivets øvrige bestemmelser.   

 
Venlig hilsen 
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