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Offentlig/privat samarbejde – indkaldelse af idéer 
 
Indledning 
Som led i opfølgningen på kommunernes ejerstrategi for Reno Djurs besluttede bestyrel-
sen på møde den 14. september 2016 (sag nr. 23-16) via en annonce at indkalde idéer, der 
kan bidrage til at fremme erhvervsudviklingen på Djursland inden for genanvendelse, 
grøn omstilling og cirkulær økonomi.  
 
Vedlagte annonce (bilag 35.1) har været indrykket i de lokale aviser i uge 41 og 43.  
 
Respons på annoncen 
Der har været en tilbagemelding på annoncen fra en privatperson, der efterspørger mu-
lighed for at afhente elektronikaffald på genbrugsstationerne med henblik på repara-
tion/videresalg af dette: 
 
 Efter telefonisk samtale omkring jeres annonce i avisen, sender jeg hermed noget 

omkring et projekt. 
 
 Jeg mener at 1/3 af alt det elektronik affald fra genbrugsstationerne kan sælges 

på ny, meget af det er der andre der kunne få gavn af. 
 
 Det jeg på nuværende tidspunkt arbejder med er gammelt HIFI udstyr hvor der er 

et stort marked med gode omsætnings muligheder, det der er problemet er at 
man ikke på nuværende tidspunkt må gå ind jeres container og hente, og at 
mange af tingene er smadret i palle kasserne, det giver mig søvnløse nætter når 
jeg har set det. 

 
 Et eksempel: jeg når at stoppe en mand der er ved at smide en pladespiller ud, jeg 

siger til ham at han bare kan stille den i min trailer som han så gør, jeg sælger den 
14. dage senere til 1800 kr. ellers køre jeg landet rundt og køber op til videre salg 
og kan godt lave en lille skilling. 

 
 Derfor kunne jeg godt tænke mig at lave en forretning med salg af genbrugs el 

artikler, hvor jeg vil bygge projektet op i trin. 
 1: det skal starte med salg hjemme fra, med hjemmeside samt sociale medier og 

det vil i starten dreje sig om HIFI (pladespillere, forstærker, receivere, højtalere, 
samt andet audio grej. 
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 2: så kommer der køkkenmaskiner samt andre husholdningsapparater samt tv 
hvorved jeg vil henvende mig til mindre bemidlet der ikke har råd til at købe nyt. 

 3: derefter kunne det være sjovt hvis man kunne åbne en mere fysisk butik, og 
derved have en ansat, et sted hvor folk kunne komme og købe til billige penge.  

 
 Mit store problem er at jeg ikke har plads hjemme til at have 2 store containere til 

at stå så man kunne ompalleterere og tage det man kunne bruge, samt de politi-
ske klausuler der er på elektronik affald. 

 
 Jeg vil gerne tage kampen op med køb og smid væk samfundet, og jeg underviser 

inden for industrioperatør området, hvor vi på alle vores uddannelser i byen har 
over 1000 udeboende studerende. Ikke alle har penge til strygejern tv osv. 

 
 Håber i ser mulighederne i dette projekt  
 
Syddjurs Kommune har endvidere responderet på annoncen med budskab om, at kom-
munen gerne vil samarbejde om sagen, fx gennem kommunens kendskab til puljer og 
tilskudsordninger.  
 
Administrationens bemærkninger 
Administrationen har svaret henvendelsen om genbrug af elektronik således:  
 
 Tak for din henvendelse om genbrug af elektronik.  Idéen er rigtig god og helt i 

tråd med vores målsætninger om at fremme affaldsminimering og direkte gen-
brug. 

 
 Set med Reno Djurs’ briller indeholder dit forslag imidlertid også nogle udfordrin-

ger. 
 
 Kommunerne --- og dermed Reno Djurs - er underlagt et særligt regelsæt, når det 

handler om håndtering af elektronikaffald. Elektronikaffald er omfattet af regler 
om producentansvar, som betyder, at producenter og importører af elektrisk ud-
styr skal organisere og finansiere tilbagetagning og håndtering af dette affald. 
Kommunernes opgave efter disse regler er at etablere indsamlingssteder, hvorfra 
producenterne kan afhente det indsamlede affald. Reglerne indebærer, at når 
kommunerne har modtaget noget elektronikaffald, er det reelt producenterne, der 
ejer det.  

 
 Der er ganske vist eksempler på kommunale genbrugsbutikker, der har valgt at 

sælge brugt elektronik som alternativ til at overdrage dette til producentansvars-
ordningen. Dansk Industri har imidlertid indklaget disse kommunale butikker for 
Statsforvaltningen med påstand, at et sådant salg er i strid med regelsættet om 
producentansvar. 

 
 I øjeblikket afventer vi, at Statsforvaltningen træffer afgørelse i sagen. Desværre 

ved vi ikke, hvornår afgørelsen vil foreligge. 
  
 Vi må konkludere, at vi sagtens kan se mulighederne i dit projekt; men for nuvæ-

rende forhindrer regelsættet om elektronikaffald os desværre i at involvere os i 
det. 

 
Det er administrationens vurdering, at borgeren af egen drift vil kunne igangsætte en 
ordning, hvor han modtager brugt elektronik fra andre borgere. Det vil imidlertid være 
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afgørende, at en sådan ordning ikke italesættes som en ordning for elektronikaffald. Det 
skyldes lovgivningens bestemmelser om, at 
 
1. kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger for affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr fra private husholdninger, og 
 

2. når en kommunal ordning er etableret, er borgere og grundejere forpligtet til at be-
nytte ordningen som foreskrevet.  

 
De pågældende regler betyder, at borgere ikke kan aflevere elektronikaffald --- og andet 
affald - til andre end kommunen. Dette kommunale monopol, som omfatter alt genan-
vendeligt husholdningsaffald, er ifølge energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. 
Lilleholt den primære grund til, at regeringen ifølge den netop offentliggjorte forsynings-
strategi vil fremsætte forslag om, at kommunernes rolle på markedet for genanvendeligt 
husholdningsaffald begrænses, så borgerne får mulighed for at benytte andre ordninger 
end de kommunale.  
 
Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune må overdrage indsamlet elektronikaffald til an-
dre end producentansvarsordningen, må betragtes som et uafklaret juridisk spørgsmål. 
 
DI har over for Statsforvaltningen gjort gældende, at salg af elektronikaffald i kommu-
nale genbrugsbutikker er i strid med reglerne om producentansvar og kommunernes rolle 
i den forbindelse, eftersom regelsættet forpligter kommunerne til videregive elektronik-
affaldet, som kommunerne er forpligtet til at modtage fra borgerne, til producentan-
svarsordningen.  
 
Over for DI’s synspunkt har Dansk Affaldsforening på grundlag af et responsum udarbej-
det af advokatfirmaet Horten gjort gældende, at levetidsforlængelse af elektronikaffald 
ved genbrug er i overensstemmelse med de bagvedliggende hensyn for etablering af pro-
ducentansvarsordningen og den prioritering af forberedelse med henblik på genbrug, 
som gengives i WEEE-direktivet.  
 
Statsforvaltningen har endnu ikke truffet afgørelse i sagen.  
 
Det skal til ovenstående oplyses, at Reno Djurs opfordrer besøgende på genbrugsstatio-
nerne til at stille brugbar elektronik i containerne til direkte genbrug. Det er imidlertid op 
til borgerne, om de vil aflevere elektronik i containeren til direkte genbrug eller containe-
ren til elektronikskrot. 
 
Det skal i øvrigt nævnes, at Miljøstyrelsen i miljøprojekt nr. 1739, 2015 ’’Forberedelse med 
henblik på genbrug af elektronikaffald’’ undersøger scenarier for et fremtidigt dansk sy-
stem for forberedelse til genbrug af elektronikaffald, herunder afdækning af hvilke for-
udsætninger, der skal være opfyldt for, at ønsket om mere genbrug af elektronikaffald 
kan realiseres. 
 
Ifølge projektet er det et vigtigt spørgsmål, om adgangen til ’’Forberedelse med henblik 
på genbrug af elektronikaffald’’ skal afgrænses til udvalgte aktører, eller om alle (som 
overholder visse krav) skal have adgang til at være udførende. Miljøprojektet drager ikke 
nærmere konklusioner herom.  
 


