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Valby, 3. oktober 2022  

Høringssvar – journalnr.  2022 – 6515  

Til:  Miljøministeriet  

       Slotsholmsgade 12, 

       1216 København K 

Sendt til min@mim.dk; joerg@mim.dk samt perhl@min.dk  

 

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om kommunernes pligt til etablere genbrugsområder på de 

kommunale genbrugspladser  

 

APPLiA Danmark (og Consumer Electronics Danmark) takker for muligheden for at afgive høringssvar til 

bekendtgørelsen. 

Vi repræsenterer producenter og importører af såvel hvidevarer, små elektriske husholdningsapparater 

som forbrugerelektronik (se medlemsliste nederst).   

 

APPLIA ønsker – hvad turde være offentlig kendt – minimum samme brugslevetid for hvidevarer og 

forbrugerelektronik som i dag og gerne, om muligt, forøgede brugslevetider. 

Vi støtter derfor principielt tiltag, der fremmer genbrug af genbrugsegnede produkter samt øget effektivitet 

i genanvendelse af komponenter, når produktet i sidste ende skrottes. 

Derfor støtter vi også hovedtanken i bekendtgørelsen og vil med glæde se, at det fremover fra kommuner 

og andre aktører kommunikeres mere tydeligt til borgerne, at der er to veje, når et produkt har udtjent sin 

levetid: genanvendelse eller genbrug. 
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Når det er sagt, er vores hovedbekymring – i forhold til den foreslåede bekendtgørelse – at genbruget ikke 

kommer i den rette professionelle og datamæssige ramme. Vi vil, som Elretur, henlede opmærksomheden 

på, at særlovgivningen omkring producentansvaret af mange og af gode grunde bør følges også her. 

Vi er derfor særligt kede af formuleringen af, at ”elektronisk udstyr, som afleveres til genbrug, derimod ikke 

er reguleret af Miljøministeriets regler, da det dermed ikke betragtes som affald”.  

Vi beder indtrængende Miljøministeriet genoverveje dette og som minimum i betænkningen nærmere 

præcisere producentansvarets status og betydning. 

 

 

De mange gode grunde til vores bekymringer angår primært, at vi som producenter ikke ønsker et 

ureguleret marked på siden af det regulerede.  

Vi ønsker genbruget i alle forhold skal være registreret og foregå i en professionel og tryg ramme, så både 

producent og den kommende forbruger, der køber genbrugsproduktet, kan være trygge. For hvidevarer og 

elektronik gælder særskilt: 

- En sikkerhedsrisiko, der kan gøre det genbrugte produkt farligt at anvende, hvis ikke 

reparation/istandsættelse er foregået rigtigt. 

- En opmærksomhed på kemikalier (fx freon / kviksølv), som kan være sundhedsskadelige og hvortil 

også professionel håndtering kræves. 

- En opmærksomhed på sletning af eventuelle persondata i produktet. 

- At der imellem produkterne helt sikkert vil være ældre teknologier, som ikke er lovlige at 

tilbageføre på markedet. 

Dertil kommer, at svagt regulerede kommunale genbrugspladser vil medføre tab af data – og dermed tab af 

dokumentation i forhold til den nationale cirkulære økonomi. 

Med andre ord: de genbrugspladser, der nu foreslås oprettet, er et nyt og velkomment spor i 

håndteringen af hvidevarer og elektronik. 

Men genbrugspladserne skal, for både borgernes, producenternes og miljøets skyld, være lige så 

regulerede, lige så dokumenterede og professionelt håndterede som de affaldsstrømme, der går direkte 

til genanvendelse. 
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APPLIA er bekendt med høringssvaret fra Elretur – og da vore medlemmer stort set uden undtagelse er 

medlemmer af denne kollektive ordning vil vi gøre opmærksom på, at vi bakker op om de tilsvarende 

betragtninger i høringssvaret fra Elretur.  

 

Vi imødeser en konstruktiv dialog om det punkt, der her er rejst. 

  

Venligst  

 

Henrik Egede 

Direktør, APPLiA Danmark / Consumer Electronics Danmark  

 

 

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, 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 

 


