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ELRETUR OG PRODUCENTANSVAR

Varetager flere Producentansvar for ca. 950 
producenter og importører

Erfaring med producentansvar siden 2005

Medlemsdemokrati

Non-profit 

Bæredygtighed er et kerneelement i vores profil



MISSION

Elretur er garant for legitime affaldsstrømme 
og kvalitet i data og registreringer til 
myndighederne. Vi sikrer udtjente elektriske 
og elektroniske produkter et nyt liv gennem 
genbrug og/eller materialegenanvendelse. 

Overdrag trygt dine udtjente produkter til os 



VISION
Elretur vil til enhver tid være den 
toneangivende og mest konkurrencedygtige 
producentansvars-ordning, der bidrager til 
mere og bedre genanvendelse samt 
genbrug. Det gør vi ved, at:
• sætte ansvarlighed i centrum
• skabe værdi for medlemmernes forretning
• bidrage til en bæredygtig end-of-life cyklus for 

medlemmernes produkter
• anvende effektive og afprøvede løsninger samt 

teknologier med en stor grad af innovationsevne Vi udvikler miljøet



Producentansvar for emballage



HVAD BETYDER DET FOR DEN ENKELTE VIRKSOMHED?

Fra 2025 får producenter og importører forpligtelser, der 
minder om dem, vi kender fra WEEE-direktivet.

Mange producenter kender allerede en række af 
forpligtelserne fra andre lande.

• Registreringspligt

• Indberetningspligt 

• Oplysningspligt



BAGGRUND OG FORMÅL

Formål - fremme cirkulær økonomi ved at:

➢Sikre en effektiv affaldsinfrastruktur 

➢Fremme genanvendelse

➢Fremme miljøvenligt emballagedesign og dermed kvalitet i genanvendelsen 



Emballagetyper og mængder



PRODUCENTANSVAR PÅ EMBALLAGE – HVAD VED VI
Hvilke emballagetyper taler vi om: Al emballage; 
husholdning, industri, kontor, service m.m. 

• Salgsemballage eller primæremballage:
Emballage udformet, så den på salgsstedet udgør en 
salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger.

• Multipak eller sekundær emballage: Emballage 
udformet, så den på salgsstedet udgør en samling af 
et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges 
som sådan til slutbruger eller forbruger, eller om 
den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet. 

.



PRODUCENTANSVAR PÅ EMBALLAGE – HVAD VED VI
• Transportemballage eller tertiær 

emballage: Emballage udformet på en sådan 
måde, at håndtering og transport af et antal 
salgsenheder eller multipak-emballager gøres 
lettere, så skader forårsaget af fysisk 
håndtering eller transport kan undgås. 
Transportemballage omfatter ikke vej-, 
jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere

Det er den mindste salgsenhed, der er 
bestemmende for emballagekategorien.



PRODUCENTANSVAR PÅ EMBALLAGE – HVAD VED VI
Hvad betyder producentansvar for den kommunale indsamling og en kollektiv 
ordning:

• Kommuner indsamler og den/de kollektive ordninger overtager det praktiske ansvar for 
affaldsbehandlingen af plastik, pap, metal og glas m.m. umiddelbart direkte efter den 
kommunale indsamling. 

• Den/de kollektive ordninger skal godtgøre kommunerne min. 80 % af udgifterne relateret 
til indsamling samt sortering i fraktioner. Indsamlingsomkostningerne i 2025 forventes at 
udgøre 73 % af de samlede omkostninger for producentansvaret. De høje 
indsamlingsomkostninger skyldes i høj grad, at emballagefraktionerne, med undtagelse 
af træ, skal indsamles husstandsnært, hvilket medfører høje indsamlingsomkostninger.

• Husstandsnær indsamling er en konsekvens af den politiske aftale Klimaplan for en 
grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020. 



HVAD BETYDER DET FOR MIN 
VIRKSOMHED



HVAD BETYDER DET FOR MIN VIRKSOMHED?

Registeringspligt i producentregister
Registrering som producent i det producentregister, som får tildelt opgaven. Endnu ikke fastlagt.

Indberetningspligt
Indberetning af emballagemængde sat på markedet. Det er, som tilfældet er med WEEE, det første 
omsætningsled  der er omfattet af producentansvar. Netsalg også omfattet, men erfaringer fra udlandet 
viser, at mængderne ikke er betydelige, men derimod svære at kontrollere.

Oplysningspligt
Oplyse kunder om, hvordan de bortskaffer emballagen.

Når producentansvaret for emballage træder i kraft januar 2025, får en 
virksomhed forpligtelser, der minder om dem, vi kender fra WEEE-direktivet.



HVAD BETYDER DET FOR MIN VIRKSOMHED?
Hvad kan vi lære fra EU og de andre nordiske lande

Da der hidtil ikke har været emballagerapporteringskrav for danske virksomheder, som vi 
kender det fra EU og de andre nordiske lande, f.eks. Norge, Sverige og Finland, vil det for 
virksomheder med europæisk eller nordisk base, være en god ide at forberede sig som 
virksomhed og se, hvilke procedurer og krav, der findes her.

Udover selve rapporteringsdelen vil der fremadrettet også komme krav om miljøgraduerede 
finansielle bidrag, som producenterne skal honorere og de kollektive ordninger håndhæve. 
Dette skyldes bl.a., at kravet om eco-design er skærpet med den seneste revision af 
emballagedirektivet.

Således skal en producent kunne redegøre for, om en emballage er genanvendelig eller ikke-
genanvendelig. Tanken er, at en producent gennem graduerede bidrag, gives et incitament til 
at anvende de emballagematerialer, der lettest lader sig genanvende.



HVAD BETYDER DET FOR MIN VIRKSOMHED?
Hvad kan vi lære fra EU og de andre nordiske lande?

De finansielle bidrag vil blive fastlagt i lovgivningen for at undgå konkurrence på denne del af 
producentansvaret, hvis der bliver mere end en kollektiv ordning, hvilket udenlandske erfaringer peger på 
som den bedste løsning både for producenterne og producentansvaret.

Langt de fleste eksisterende producentansvarsordninger skal revideres, således at de opfylder kravene til 
incitamenter til miljøgraduering. Der pågår et arbejde med at danne en fælles ramme for de europæiske 
landes ’modulated fees’ i producentansvar for emballage.



• Miljøstyrelsen har i 2021 estimeret hvor mange 
virksomheder, der vil blive omfattet af producentansvaret 
ved forskellige bagatelgrænser. 

• Med en bagatelgrænse på 8 tons emballage vurderes 
omkring 5.000 virksomheder at være omfattet, mens ca. 
36.000 virksomheder forventes at være omfattet af 
bagatelgrænsen. 

• Producenter under bagatelgrænsen er fortsat omfattet af 
producentansvaret omkostninger til affaldshåndtering fx 
indsamling og genanvendelse. 

• Hvorledes forpligtelsen for virksomheder under 
bagatelgrænsen vil blive udmøntet i praksis, vides endnu 
ikke.

EMBALLAGEPÅFYLDER – PRODUCENTER OG IMPORTØRERNE



• Betaling til producentansvaret baseres på producentens emballageforbrug. Dette skal give 
et stærkt incitament til reduktion af emballagemængder. 

• For at sikre, at flere emballager designes til genbrug eller genanvendelse, skal producenters 
betaling til kollektive ordninger miljøgradueres efter de 
forskellige emballagematerialers miljøpåvirkning. 

• Derved får producenterne et reelt og markant økonomisk incitament til at designe 
miljørigtige emballager med henblik på genbrug og effektiv genanvendelse. Aftalepartierne 
noterer sig dog, at rammerne for 
producenternes betaling og de miljøgraduerede bidrag skal udformes, så producenternes 
samlede betaling ikke overstiger de faktiske omkostninger 
til affaldshåndtering”.

• Betalingsbidraget fastsættes på baggrund af en opgørelse af de reelle henkastede 
mængder og omkostninger til renhold hos kommuner og stat.

GRADUEREDE MILJØBIDRAG



OPGAVENS BETYDNING I TAL 



HVAD SKAL DER SKE



EMBALLAGENS REJSE



EMBALLAGENS REJSE

2025

Producentansvar for emballager indebærer, at producenterne 
fremover skal betale regningen for affaldshåndtering af deres 
markedsførte emballager.

2022



EMBALLAGENS REJSE (SET MED ELRETURS ØJNE)
Fremtid

➢Øget genanvendelse

➢Fokus på bæredygtig end-of-life cyklus 

➢Mindre brug af problematiske materialer og 
kompositter

➢Fokus på emballagedesign og -brug

➢Data og digitale løsninger

➢Effektive processer og minimering af den 
administrative byrde 

➢Investeringer i teknologi og innovationsevne 



NYE MÅL FOR GENANVENDELSE OG OPGØRELSESMETODE
MÅL FOR EMBALLAGE OG MATERIALESPECIFIKKE MÅL



Producentansvar for emballage



ERFARINGER FRA PRODUCENTANSVARET

Logistik

Rapportering og dokumentation

Udbud og kontraktstyring

Bæredygtighed

Udstyr og løsninger

Genanvendelse, genbrug energiudnyttelse

Materialer

Sporbarhed

Datahåndtering

Informationskampagner

Ansvarlighed (Code of Conduct)

Kapital (sikkerhed)

Viden

Standarder

Innovationskraft og -evne

Netværk og samarbejdsrelationer 
(nationalt/internationalt) 



Netværk og samarbejdsrelationer 
(nationalt/internationalt) 

Logistik

Rapportering og dokumentation

Udbud og kontraktstyring

Bæredygtighed

Udstyr og løsninger

Op- og nedstrøms

Materialer

Sporbarhed

Datahåndtering

Informationskampagner

Ansvarlighed (Code of Conduct)

Kapital (sikkerhed)

Viden

Standarder

SAMSPIL MELLEM FORSKELLIGE PRODUCENTANSVAR

Organisation 
(basis)

Risikostyring og sporbarhed

Et sted at handle 

Minimal administrationsbyrde

Lave enhedsomkostninger

Viden og erfaring 

Med afsæt i vores mission og vision bygger vi videre på noget, som vi ved virker 

Fundamentet er på plads

Robusthed i systemer og processer …til gavn for miljøet og medlemmerne



Netværk og samarbejdsrelationer 
(nationalt/internationalt) 

Logistik

Rapportering og dokumentation

Udbud og kontraktstyring

Bæredygtighed

Udstyr og løsninger

Op- og nedstrøms

Materialer

Sporbarhed

Datahåndtering

Informationskampagner

Ansvarlighed (Code of Conduct)

Kapital (sikkerhed)

Viden

Standarder

SAMSPIL MELLEM FORSKELLIGE PRODUCENTANSVAR

Organisation 
(basis)

Risikostyring og sporbarhed

Synergier og sammenhængskraft



Netværk og samarbejdsrelationer 
(nationalt/internationalt) 

Logistik

Rapportering og dokumentation

Udbud og kontraktstyring

Bæredygtighed

Udstyr og løsninger

Op- og nedstrøms

Materialer

Sporbarhed

Datahåndtering

Informationskampagner

Ansvarlighed (Code of Conduct)

Kapital (sikkerhed)

Viden

Standarder

SAMSPIL MELLEM FORSKELLIGE PRODUCENTANSVAR

Organisation 
(basis)

Risikostyring og sporbarhed

Synergier og sammenhængskraft



JAMEN, DER ER LANG TID TIL 2025



HVAD BETYDER DET FOR DEN ENKELTE VIRKSOMHED?

Fra 2025 får producenter og importører forpligtelser, der 
minder om dem, vi kender fra WEEE-direktivet.

Mange producenter kender allerede en række af 
forpligtelserne fra andre lande.

• Registreringspligt

• Indberetningspligt 

• Oplysningspligt





• Et godt design, kan betale sig. Kig på dine emballager og vurder om 
størrelsen, mængde og materialevalget er det rigtige – også i 2025.

• Gennemgå dit lager. Det kan betale sig, at få anvendt (opbrugt) de 
emballager, som er strandet på dit lager.

• Overvej genbrugsmaterialer og eventuelle returordninger.

• Registrer alle din emballage – både materialer og vægt.

• Husk dine IT systemer skal være forberedte.

• Varetager du produktansvar for emballage i andre lande? Vælg et 
kontaktpunkt; Elretur. Allerede fra i dag kan du samle dine 
registreringer gennem Elretur (WEEE EUROPE).

• Skriv dig op til nyhedsbrev hos Elretur – så holder du dig orienteret.

ET GODT RÅD



MEDLEMSDEMOKRATI
Elreturs medlemmer er organiseret i sektioner. For hver sektion vælges en 
sektionsledelse. Valget sker på det årlige medlemsmøde. Sektionsledelsen konstituerer 
sig selv med en formand.

Sektionsledelsen varetager sektionsmedlemmernes interesser i forhold til Elretur og 
fastsætter miljøbidragene for sektionen. Bidragene indstilles til godkendelse af Elreturs 
bestyrelse.

Elreturs enkelte sektioner skal økonomisk hvile i sig selv, og der føres separat regnskab 
for de enkelte sektioner.

Elretur og de enkelte sektionsledelser afholder regelmæssigt møder, hvor sektionens 
regnskab gennemgås, og Elretur informerer om relevante forhold, ligesom 
sektionsledelsen giver Elretur input på vegne af sektionens medlemmer.

Relevante interesseorganisationer og brancheforeninger indgår i sektionsledelserne.



HVAD VENTER VI PÅ?



TIDSPLAN 
Bekendtgørelser

Q3 - Q4 2022
Lovarbejde- og 
høring.
Analyser og dialog 
med aktører og 
interessenter

Politisk beslutning

Primo  2023
Bekendtgørelse udstedes

Producentansvar for 
emballage i drift 

31. December 2024
(1. januar 2025)

Beslutningsproces Forberedelse periode 2 år (erfaringer fra udlandet)

Behandling og analyse 

Emballage

Implementeringsfase

Praktik (producenter og importører)

Ansøgningsperiode

Q1 - 2 Opstart
af analyse.
Projektvurdering 
forud for høring.



Nyhedsbrev
Kontakt
Morten Harboe-Jepsen
mhj@elretur.dk

Bodil Anette Stenholt 
bas@elretur.dk




