Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Pr. e-mail: jovpa@mst.dk

København, den 30. august 2017

Vedr.:

Høring over revision af bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet

Kære Johan Vestergaard Paulsen!
elretur takker for muligheden for at blive hørt i forbindelse med den planlagte ændring af
bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet (i det følgende ”ADS”).
elretur er en forening af producenter af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier (i det
følgende ”producenter”). elretur håndterer på vegne af sine ca. 900 medlemsvirksomheder
producentansvaret i henhold til Elektronikaffalds- og Batteribekendtgørelsen.
Generelle bemærkninger til forslaget
Det fremgår af høringsbrevet, at formålet med de foreslåede ændringer er at undgå
unødvendige og dobbelte indberetninger.
De foreslåede ændringer lever ikke op til formålet, idet producenterne i dag allerede er
forpligtet til at indberette til producentregisteret (DPA-System), men med de foreslåede
ændringer også vil skulle indberette ADS. Konsekvensen er således, at producenterne
netop skal indberette dobbelt, hvilket forekommer unødvendigt.
De foreslåede ændringer medfører en væsentlig administrativ byrde med deraf følgende
unødvendige udgifter for erhvervslivet. I øvrigt ses der ikke nogen som helst miljømæssig
gevinst af forslaget.
elreturs forslag
For at undgå unødvendige administrative byrder og risiko for dårligere datakvalitet, skal
producenterne kun indberette ét sted.
elretur foreslår derfor følgende:
Producenterne forsætter med kun at indberette til producentregisteret. Hvis producenterne
benytter genvindingsvirksomheder (”modtagevirksomheder”), skal sidstnævnte ved deres
indberetning til ADS angive, hvis affaldet hidrører fra en producent, der er registreret i
producentregisteret, hhv. dennes producentordning.
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1) Derved kan man i ADS identificere de mængder, der også bliver indberettet til
producentregisteret
eller
2) Producenterne overgår til kun at indberette til ADS. Indberetningsformatet i ADS
tilpasses således, at producenterne dér kan indberette alle de oplysninger, som
kræves i.h.t. lovgivningen om producentansvaret. Miljøstyrelsen og/eller
producentregisteret kan derefter hente oplysningerne fra ADS og lægge dem ind i
producentregisteret.
Specifikke bemærkninger til forslaget
Datakvalitet/dataformat
Indberetningerne, som producenterne allerede foretager til producentregisteret, er langt
mere omfangsrige end de indberetninger, som de i.h.t. forslaget skal foretage til ADS. De
data, der skal indberettes til ADS i.h.t. forslaget, er imidlertid allerede indeholdt i
indberetningerne til producentregisteret, nemlig de indsamlede mængder.
Indberetningsformatet i de to systemer er imidlertid forskellige, hvilket indebærer, at
producenterne datamæssigt vil skulle håndtere de samme data (d.v.s. de samme
indsamlede mængder) forskelligt til de to systemer. elretur tvivler stærkt på, at dette
fremmer datakvaliteten. Det giver tværtimod grobund for fejl i indberetningen til ét af de to
systemer.
Fuldmagt til indberetning (§ 5)/undtagelse, hvis tilladelse bevilliges (§ 9)
Producenternes udtjente udstyr og batterier håndteres typisk af godkendte
genvindingsvirksomheder (”modtagevirksomheder”). I dag er det sidstnævnte, der skal
indberette mængderne til ADS, hvilket giver god mening, idet genvindingsvirksomhederne
også modtager affald fra andre end producenterne.
Med bestemmelserne i den foreslåede § 5 stk. vil producenterne via virk.dk skulle
bemyndige genvindingsvirksomheden til at foretage indberetningen på deres vegne. Dette
medfører en yderligere ekstra administrativ byrde for producenterne.
I.h.t. § 9 kan Miljøstyrelsen give tilladelse til, at genvindingsvirksomhederne foretager
indberetningen til ADS på vegne af producenterne.
Som vi forstår forslaget, indebærer dette, at producenterne skal ansøge Miljøstyrelsen om
tilladelse. Dette medfører en yderligere administrativ byrde for producenterne.
Generelt til §§ 5 og 9 skal vi bemærke, at det forekommer usandsynligt, at producenterne
vil gøre brug af mulighederne for at befuldmægtige en anden med indberetningen. Det vil
nemlig stadigvæk være producenterne, der hæfter for indberetningen (jf. § 5 stk. 3), og
derudover er forhold omkring indberetningen strafsanktioneret (jf. § 11 – ikke omfattet af
ændringsforslaget).

Indberetningsfrist (§ 6)
I.h.t. § 6 er indberetningsfristen den 31. januar for det foregående kalenderår.
Fristen for producenternes indberetning til producentregisteret er 31. marts, d.v.s. to
måneder senere end den foreslåede frist.
Fristen for indberetning til ADS skal tidligst være samtidig med fristen til
producentregisteret, da det ikke er praktisk muligt for producenterne at overholde den
foreslåede frist, hvis data skal være korrekte.
Producenterne skal til producentregisteret ikke blot indberette de indsamlede mængder,
men tillige, hvordan affaldet er blevet håndteret, d.v.s. om det er blevet genanvendt,
nyttiggjort etc.
Genanvendelsen af udtjent elektrisk/elektronisk udstyr og udtjente batterier sker på
udenlandske behandlingsanlæg gennem flere led, da Danmark ikke råder over sådanne
faciliteter.
Producenterne skal både af miljøhensyn og af hensyn til kvalitetssikring af data indhente
dokumentation for alle behandlingsanlæg, der helt eller delvist har hånderet affaldet. Der
er tale om et stort antal anlæg i løbet af et kalenderår.
Det ses ikke, hvordan producenterne f.s.v.a. de mængder, der indsamles sidst på
kalenderåret, på nogen måde kan nå at få dokumentationen i hænde, kontrolleret denne
og data samt få indberettet rettidigt indenfor den foreslåede frist.
Frist for rettelser (§ 10)
Den foreslåede frist for evt. rettelser til indberetningerne er 31. januar, d.v.s. samme frist
som for selve indberetningen.
Det giver efter elreturs opfattelse ingen mening.

Venlig hilsen
elretur

Anne-Dorte Als

