ELRETUR KAN HJÆLPE
JER MED PRODUKTANSVAR
FOR EMBALLAGE
Producentansvaret for emballage træder i kraft i
Danmark 1. januar 2025. Det betyder, at producenterne får ansvaret for og omkostningerne til håndtering af emballage. Elretur udvider derfor vores
kollektive ordning til også at omfatte emballage.

HVAD BETYDER
PRODUCENTANSVARET FOR JER?
Producentansvar betyder, at alle producenter får ansvaret for deres emballage gennem hele livscyklussen. Også når emballagen bliver til affald.
Formålet er at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlig emballage og øge
genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af den udtjente emballage. Indføringen af
producentansvar for emballage betyder, at både ansvaret for og omkostningerne til
håndtering af emballage vil blive flyttet til producenterne.
I dag varetager Elretur allerede producentansvaret for elektronik, batterier og lyskilder.

HVEM ER OMFATTET?
Det er vigtigt at huske, at ”producenten” i lovgivningen om producentansvaret ofte ikke er fabrikanten
af emballage. Miljøbeskyttelsesloven fastlægger, at
producentansvaret for emballage skal placeres hos
den aktør i værdikæden, der har størst indflydelse på
emballagens udformning.
Miljøministeriet estimerer, at omkring 41.000 virksomheder bliver berørt i Danmark. Heraf anslås det,
at ca. 36.000 virksomheder vil være omfattet af et
rent administrativt producentansvar på grund af den
vedtagne bagatelgrænse på 8 ton. Baggrunden for
bagatelgrænsen er at lette de administrative byrder
for mindre virksomheder og for producenter med
små emballagemængder, men samtidigt at understøtte producenternes incitamentet til miljødesign i størst
muligt omfang.

Bagatelgrænsen indebærer, at producenter under bagatelgrænsen skal indberette færre oplysninger om de emballager, de sælger, men producenter under bagatelgrænsen er fortsat omfattet
af producentansvarets omkostninger til affaldshåndtering både indsamling og genanvendelse.

ELRETURS ROLLE I
EMBALLAGENS REJSE
Efter kommunerne har indsamlet emballage fra borgere, sender Elreturs operatører emballagen videre til behandling. Her sorterer operatørerne emballageaffaldet med henblik på, at
mest muligt genanvendes.
Elretur sørger for at sikre de lovpligtige registreringer hos det digitale producentregister
(Dansk Producentansvar) for hele processen, indtil materialerne er klar til genbrug, genanvendelse eller anden miljøansvarlig behandling.

VIRKSOMHEDER

BORGERE

Vi vil sikre miljøansvarlig behandling i hele kæden
gennem Elreturs Code of Conduct, der handler om
retningslinjer for etisk adfærd i forbindelse med
transport, håndtering, behandling og afsætning,

AKTIVITETER I ANDRE
EU-LANDE?
Hvis I sælger jeres produkter i andre EU-lande, kan
WEEE-Europe hjælpe jer med at sikre, at I overholder
producentansvaret i hele EU samt Norge, Schweiz og
Storbritannien. Med WEEE-Europe kan I nøjes med to
kontaktpunkter i stedet for op til 30 – ét hos hos WEEE
Europe.
Vi kan allerede nu hjælpe jer med adgang til WEEE
Europe, hvis I sælger i andre EU-lande samt Norge,
Schweiz og Storbritannien og herigennem er omfattet af
producentansvaret for emballage.
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EMBALLAGE, VED AT ...

..SIKRE
MILJØANSVARLIG OG EFFEKTIV
BEHANDLING

..INDSAMLE
EMBALLAGE

... GENNEMFØRE FÆLLES
FORBRUGEROPLYSNING

..HJÆLPE
MED
PAPIRARBEJDET

..BLIVER DEL AF
DEN CIRKULÆRE
ØKONOMI

..FÅR VEJLEDNING
BASERET PÅ HØJ
FAGLIGHED

…FÅR ADGANG
TIL WEEEEUROPE

… DERUDOVER VIL ET MEDLEMSKAB AF
ELRETUR BETYDE, AT I ...

HVORDAN KAN I
FORBEREDE JER?
Der er en række ting, I allerede kan gøre nu for at være
forberedt, når producentansvaret for emballage træder
i kraft. I kan fx få styr på jeres emballagedata og tænke
over, om jeres materialevalg kan gøres mere miljøvenligt.
Omkostningerne kan nedbringes yderligere, hvis I
anvender emballage, som er nem at genanvende.
Hvis I har aktiviteter i andre EU-lande, kan I også skele til,
hvordan jeres virksomhed håndterer producentansvaret
for emballage der.

LÆS OM PRODUCENTANSVARET HER

HOLD JER
OPDATEREDE
Gå ind på www.elretur.dk/emballage og tilmeld jer Elreturs nyhedsbrev. Så får I al den information om det nye
producentansvar, som I har brug for.

O M EL R ETU R
Elretur er en non-profit medlemsorganisation, der varetager ansvaret for at genbruge og genanvende udtjent elektrisk og elektronisk udstyr og batterier for vores medlemmer på den meste effektive og miljøansvarlige måde. Vi hjælper samtidig vores
medlemmer med de lovpligtige indberetninger til myndighederne. Vi har omkring
950 medlemmer, som er enten producenter eller importører af eludstyr.
Elreturs målsætning er at sikre, at så meget som muligt elektronikaffald bliver genbrugt eller genanvendt til gavn for både mennesker, virksomheder og miljøet. Vi laver
oplysningskampagner om genbrug og stiller vores viden til rådighed for vores medlemmer, offentligheden og fagfolk.

Hvis du ønsker mere information om håndtering af elektronikaffald, genbrug og genanHvis du ønsker mere information om håndtering af elektronik
vendelse er du velkommen til at kontakte os på elretur@elretur.dk eller +45 33 36 91 98.
affald, genbrug og genanvendelse er du velkommen til at kontakte os på elretur@elretur.dk eller +45 33 36 91 98.

