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Ang. MST-774-00091 (Strategi for affaldsforebyggelse)  

 
 

Tak for udkastet til Strategi for affaldsforebyggelse – og tak for muligheden for at afgive 

kommentarer hertil. 

 

FEHA – Foreningen af Producenter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater – fin-

der det overordnet rigtigt, at Danmark i samklang med EU sætter fokus på affaldsforebyg-

gelse og optimal anvendelse af ressourcer. Vi er enige i de politiske hovedtanker bag strate-

gien.  

 

Vore kommentarer er forsøg på konstruktivt og kritisk indspil i forhold til det, som er rele-

vant i forhold til vores branche. 

 

 

1) Madspild, ad. Side 24ff 

Madspild er et område med betydeligt potentiale for ressourceoptimering og opnåelse af 

synlige resultater ved forbedret adfærd i hele værdikæden.  

 

FEHA vil gerne gøre opmærksom på et ofte overset element: de nyeste teknologier inden 

for opbevaring af madvarer, som på en enkel måde kan forlænge madvarers levetid hjemme 

hos forbrugere og mindske madspildet. 

 

Vi tænker på fx køleskabe med en zone-inddeling og opdelt temperatur-styring. Vi tænker på 

produkter, der via kameraer i køleskabe kan hjælpe med styring af indkøb. Og vi tænker på 

fx vacuumpakning af produkter til opbevaring og senere brug. 

 

Vi er overbevist om, at vi vil se endnu mere innovation fremover på dette område.  

 

FEHA og foreningens medlemmer indgår gerne i en dialog om, hvordan vores branche kan 

deltage i et eller flere partnerskaber og sikre, at den teknologiske innovation er kendt og 

spiller meningsfuldt med i de aktiviteter, der skal forbedre forbrugernes muligheder. 

 

Vi gør dette i erkendelse af, at teknologi på ingen måde er selve løsningen – men en naturlig 

del af de ændringer og forbedringer, der skal til.   

 

 

 



                                                 
 

2) Elektronik – holdbarhed, s. 42 ff.  

Vi konstaterer, at strategien har fokus på elektriske og elektroniske produkters holdbarhed – 

og, måske med rette, fokus på ”dimser”, som har en kort levetid hos forbrugeren. 

 

Vi vil gerne gøre tydeligt opmærksom på, at vore producenters produkter ikke i særlig stort 

omfang er ”dimser” og produkter, som skiftes ud hurtigt. Der er primært tale om ”varige 

forbrugsgoder”.  

 

En ny undersøgelse (februar 2015) fra den tyske miljøstyrelse viser, at den gennemsnitlige 

levetid for hvidevarer (major domestic appliances) hos forbrugeren er 13 år. Det udbredte 

forbrugsmønster i vores branche er, at produkt udskiftes, fordi det gamle er gået i stykker.  

 

Vi finder derfor, at der på vores område i højere grad synes behov for branchens medvirken, 

på internationalt plan og på den lidt længere bane, i udformningen af fremtidens eco-design.  

 

3) Elektronik - EU 

Regeringen lægger op til, at Danmark ikke kan påvirke produktdesign og produkternes leve-

tid alene – men at dette skal ske i europæisk og internationalt samspil. FEHA er helt enig i 

dette.  

 

FEHA var i 1960’erne medstifter af den europæiske brancheforening, CECED, og spiller også i 

dag sammen med CECED en aktiv rolle i aktuelle drøftelser om eco-design, produkters livs-

cyklus, håndtering af el-skrot mv.  

 

Vi vil fortsat indgå aktivt på nationalt og internationalt niveau i forbindelse med udviklingen 

af mere ressourceeffektiv produktion og bedre affaldsforebyggelse og bedre bortskaffelse af 

vore produkter. 

 

4) Elektronik – genbrug 

Hvidevarer og elektriske husholdningsapparater er kendetegnet ved en lang levetid hos for-

brugeren. 

 

Vi er naturligt indstillede på at medvirke positivt i affaldsforebyggelse gennem øget genbrug 

– men må i samme åndedrag anføre, at genbrug inden for vore produktkategorier rummer 

en række fundamentale udfordringer, som grundet produkternes lange levetid på markedet 

let kommer i strid med andre politiske mål, fx energipolitiske, miljøpolitiske og forbrugerret-

lige målsætninger.  

 

Vort overordnede synspunkt er, at genbrug kræver samme ordnede og strikse rammer som 

nysalg. En række punkter skal derfor være opfyldt, som i dag gælder nysalget:  

 

- Sikring af energimæssig rationalitet   

- Sikring af hygiejne og fødevaresikkerhed, fx  

- Sikring mod uønskede kemikalier 

- Overholdelse af købelov, fx reklamationsret 

- Overholdelse af markedsføringslov 

- Sikring af forholdet til producentansvar 



                                                 
 

- Klare procedurer for, hvad der defineres som ”funktionsdueligt udstyr” 

 

De aktuelle kommunale aktiviteter inden for genbrug af elektronik er problematiske og for-

mentlig ikke lovlige i forhold til ovenstående. Vi ønsker derfor disse aktiviteter standset, 

indtil forholdene er afklaret.  

 

FEHA forstår, at kravene til øget genbrug er kommet for at blive. Specifikt for vore produkter 

vil vi gerne anføre, at den lange levetid og de særlige forhold vedr. bl. a. fødevarekontakt gør 

genbrug inden for vort område til en særlig foreteelse, som kræver en balanceret og gen-

nemtænkt tilgang.   

 

FEHA indgår gerne en dialog om genbrug af elektronik – men kun på et grundlag, som er 

seriøst i forhold til ovenstående.   
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