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Valby, 16. december 2021 

Høringssvar – journalnr.  2021 – 17546  

Til:  Energiministeriet  

Sendt til jbwf@ens.dk; clkj@ens.dk   

 

APPLiA Danmark takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovforslag om miljøbeskyttelse og lov 

om Forsyningstilsynet. APPLiA Danmark afgiver høringssvaret også på vegne af Consumer Electronics 

Danmark (tidligere BFE), som vi repræsenterer gennem samarbejdsaftalen 2021-2023. 

Vi repræsenterer dermed i denne sammenhæng producenter og importører af såvel hvidevarer, små 

elektriske husholdningsapparater som forbrugerelektronik (se medlemsliste nederst).   

 

Vi er enige i målet om, at Danmark skal have en stærk genanvendelsessektor. Vi bemærker, at lovforslaget 

bidrager til Klimaplanens mål om at understøtte danske virksomheders investering i nye 

genanvendelsesanlæg og tiltag, der kan styrke cirkulær økonomi, fx genbrug. Vi er desuden glade for, at der 

lægges op til et skærpet tilsyn, da håndhævelse er en forudsætning for viljen til investering. 

Inden for vort område er der udvidet producentansvar (elektronik, hvidevarer, batterier). Vi forholder os 

primært til dette i høringssvaret. Det er efter vores opfattelse alene det udvidede producentansvar, der 

ligger til grund for genanvendelse og genbrug i Danmark.  

 

Vores hovedbekymring er, at producentansvaret i dag ikke respekteres. Det ser vi med lovforslaget nu 

mulighed for bliver præciseret og konkretiseret, så producentansvaret fremover kan håndhæves aktivt.   

Vi bemærker, at alle genbrugspladser i almindelighed skal have et område til genstande til direkte genbrug 

– og at disse først skal gøres tilgængelige for private aktører, inden kommunen må afsætte dem i 

kommunale genbrugsbutikker.    

Dette fornuftige princip bør selvsagt også gælde for produkter med udvidet producentansvar – endda 

således, at disse ALDRIG og under nogen omstændigheder kan afsættes i kommunale genbrugsbutikker. 

Der skal af mange grunde – sikkerhedsmæssige og forbrugerretlige – en privat aktør ind over, før genbrugte 
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elektronikprodukter kan sælges til forbrugeren. Det er bl. a. derfor, producentansvaret findes og giver 

mening.  

 

Vi gør opmærksom på, at Ankestyrelsens afgørelse fra 2017, som ministeriet henviser til (s. 51-53) er 

tvetydig og har skabt beklagelig forvirring på dele af markedet. Ingen kan fremadrettet basere investering 

og planlægning på tvetydigheder. Vi må derfor opfordre til, at ministeriet genlæser Ankestyrelsens 

afgørelse og håndfast sikrer, at salg af genbrugte produkter omfattet af udvidet producentansvar foregår 

på markedsvilkår. Det er IKKE og kan ALDRIG være en kommunal opgave – og det fornuftige princip om at 

få private aktører ind over først bør være en selvfølge.  

Ankestyrelsen giver i en del af afgørelsen selv begrundelsen: 

”Det er … almindeligt antaget, at kommuner ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri 

eller finansiel virksomhed. Baggrunden herfor er bl.a. hensynet til at undgå konkurrenceforvridning i forhold 

til den private sektor”. 

Styrelsen skriver også, at kommuner naturligvis kan modtage produkter fra borgerne til genbrug, men også: 

”Kommunerne må i denne forbindelse ikke gå længere, end formålet tilsiger. Det betyder blandt andet, at 

en kommune ikke må forsøge at fremme, at borgerne overdrager genbrugsgenstande til kommunen i stedet 

for til andre aktører på markedet for genbrugsvarer”. 

 

Lægges dette til grund, vil kommuner i samspil med forbrugere og private aktører sikre en markant 

adfærdsændring, så genbruget inden for hvidevarer og elektronik i Danmark får et løft i volumen og 

kvalitet. APPLiA Danmark støtter varmt dette.   

 

 

Venligst  

 

Henrik Egede 

Direktør, APPLiA Danmark / Consumer Electronics Danmark  
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APPLiA Danmark repræsenterer:  

BSH Hvidevarer A/S, Candy Hoover Oy, De Longhi Scandinavia AB, Eico A/S, Electrolux Home Products 

Denmark A/S, F&H Group A/S, Gorenje Group Nordic A/S, Gram A/S, Groupe SEB Denmark A/S, Grundig 

Nordic, JG Silverline, Kitchen Aid A/S, 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, Whirlpool Nordic A/S, Wilfa Danmark A/S samt Witt A/S.  

APPLiA Danmark repræsenterer også Consumer Electronics Danmark. Følgende virksomheder deltager i 

branchesamarbejdet omkring Consumer Electronics Danmark:  

Harman/Kardon, Panasonic Nordic, Samsung Electronics AB, Sony Nordic, TCL Nordic, TP-Vision, Yamaha 

Music 

 

 

 


