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Valby, 28. oktober 2022  

Høringssvar – journalnr.  2022 – 21741  

Til:  Energistyrelsen  

Sendt til ens@ens.dk krsbh@ens.dk  

 

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på 

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, når 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. 

 

Vi er i det foreliggende udkast til bekendtgørelse meget bekymrede over, at der ikke tages højde for de 

særlige regler, der gælder for elektronik og hvidevarer – produkter, der må formodes at være attraktive og 

have værdi i et genbrugsmarked. 
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Disse produkter er underlagt et producentansvar, der har været gældende siden 2005. De kan – blandet 

andet, men ikke udelukkende af sikkerhedsgrunde – ikke håndteres frit i forbindelse med overgangen fra 

den primære forbruger til genbrug. De kan med andre ord ikke indgå i de kommunale genbrugsaktiviteter, 

fx byttehjørner, uden at der tages stilling til producentansvaret. Sker dette ikke, skabes et nyt, gråt marked.  

Vi er forbløffede over, at udkastet til bekendtgørelse ikke nævner dette og ikke tager højde for dette. Vi går 

ud fra, der er tale om en forglemmelse. Dette bør helt naturligt skrives ind i den endelige version. 

 

Elektronik og hvidevarer skal håndteres i genbrugsstrømmen, men kommunerne må ikke ”gå længere end 

formålet tilsiger”. Dette fremgår af Ankestyrelsens afgørelse af 28. juni 2017, hvorfra her citeres: 

”Det er desuden Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner er berettigede til at tage imod 

genbrugsgenstande, herunder elektrisk og elektronisk udstyr, når det sker som en naturlig afrunding af 

kommunens opgaver på affaldsområdet, herunder opgaven med at forebygge affald.  

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.  

Det er endvidere Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner kan sælge genstandene til private og 

erhvervsdrivende med henblik på, at genstandene genbruges. Salget skal ske til markedspris”. 

 

Vi ønsker derfor ovenstående lagt til grund for de kommende genbrugsområder/byttehjørner.  

Skal der ske et videresalg af fx vaskemaskine, strygejern eller TV-skærm, skal dette produkt efterses af en 

certificeret aktør og sælges af en af de virksomheder, der allerede i dag opererer på genbrugsmarkedet for 

elektronik og hvidevarer. Dermed stilles køberen af det genbrugte produkt korrekt i forhold til både 

sikkerhed og reklamationsret – og dermed sikres øget genbrug i en tryg ramme, hvilket både bør være 

producenters, forbrugeres og samfundets mål. 

Vi håber på forståelse for synspunktet og er klar til en dialog herom.  

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, KitchenAid Europa Inc., 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 

 


