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Beslutning om ny husstandsindsamling af småt elektronik 

Sagsnr.: 15/17360 

Beslutningstema 

Beslutning om at indføre en ny ordning for husstandsindsamling af småt elektronik, som det 
kendes fra ”pose-på-låg” ordningen for batterier. 

 Sagsfremstilling og økonomi 

I 2020 indføres der en ny affaldsordning i Fredensborg Kommune, der skal sikre mere genbrug og 
genanvendelse. I forlængelse heraf foreslår Fredensborg Forsyning og administrationen, at 
kommunen indfører en ny ordning for indsamling af småt elektronik ved husstande, for at sikre en 
højere grad af genanvendelse.  

 Ordningen skal fungere på samme måde som batteriordningen med ”post-på-låg”. Det vil sige, at 
husstande med egen affaldsbeholder til dagrenovation kan få afhentet småt elektronik samtidigt 
med dagrenovation. Småt elektronik kan fx være telefonopladere, mobiltelefoner, el-tandbørste, 
barbermaskine, småt elektronisk legetøj, fjernbetjening og meget mere.  

Borgeren anbringer elektronikken i en gennemsigtige plastposer på maksimalt 4 liter og slår knude 
på posen. Posen lægges oven på låget af affaldsbeholderen til dagrenovation, og skraldemanden 
tager posen med, når affaldsbeholderen tømmes. Herefter afleveres posen med elektronikaffaldet 
til genanvendelse.  

 For ejendomme med fælles indsamling af affald, fx. etageejendomme, tilbydes ordningen allerede 
via de eksisterende miljøskabe til farligt affald og batterier. 

 Større batterier/akkumulatorer og større elektronikgenstande, som fx skærme, pc’er, printere, tv 
og musikanlæg, kan fortsat afleveres på genbrugspladserne. 

 Samme ordning tilbydes ligeledes til borgerne i Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune. 

 Hvad sker der med elektronikprodukterne og batterierne? 

Elektronik er ofte sammensat af mange forskellige dele. Når elektronikken afleveres på låget eller 
genbrugspladsen, kan mange af delkomponenterne genanvendes. Det er blandt andet metaller, 
mineraler, glas og plastik. Metallerne kan smeltes om og bruges i nye elektronikprodukter. Efter 
produkterne er skilt ad behandles de dele, der ikke kan genanvendes, som farligt affald. Det kan fx. 
være batterier. Dele, der ikke kan genanvendes, behandles og håndteres, så de ikke skader 
naturen og mennesker. 

 Ordningen udrulles i 2020 

Ordningen kan indføres efterhånden, som de nye affaldsspande erstattes ved husstandene i løbet 
af 2020. 

Eventuel meromkostning afholdes af affaldstaksten 



Ordningen vil skulle indarbejdes i det nye affaldsregulativ, og en eventuel meromkostning skal 
afholdes gennem affaldstaksten.  

 Forsyningens indsamling af elektronikken vurderes ikke at medføre øgede omkostninger, da det 
sker i forlængelse af batteriindsamlingen. Det er selve bortskaffelsen af det indsamlede materiale, 
der kan medføre meromkostninger, alt afhængig af mængden. Det skyldes, at Fredensborg 
Forsyning skal betale Norfors for at modtage det indsamlede elektronik. Dette er i modsætning til, 
når materialet afleveres af private på genbrugspladserne, som ikke påvirker Forsyningens 
omkostninger. Fredensborg Forsyning vil drøfte med Norfors, om der er mulighed for en lavere 
afregning set i lyset af, at der må forventes en nedgang i mængden af småt elektronikaffald på 
genbrugspladserne. 

 Erfaringer fra udrulningen i 2020 vil danne grundlaget for at vurdere, om ordningen medfører en 
begrænset takststigning fra 2021. 

 Bevilling 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

 Retsgrundlag 

Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald. 

 FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag 

FN´s verdensmål 

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative 
miljøbelastning pr. indbygger inden 2030. 

 FN’s verdensmål 12 og delmål 12.5’s ambition handler om at inden 2030 skal vi nedbringe 
affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.  

 Byrådets arbejdsgrundlag 

I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag harmonerer ovenstående med initiativer i fokusområdet 
”Bæredygtighed og miljø – vejen frem”, hvor vi via affaldsplanen kan udvikle nye løsninger, der 
skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og 
genbrug. 

 Kompetence 

Byrådet. 

 Kommunikation 

Såfremt udvalget godkender ordningen, vil der blive informeret om det nye tiltag gennem 
pressemeddelelse, kommunens hjemmeside, Facebook og sorteringsvejledningen, der uddeles i 
forbindelse med den kommende affaldsordning hos ejendomme med individuel indsamling. 

Indstilling 

1. At ordning for husstandsindsamling af småt elektronik godkendes. 

 Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 03-03-2020 

Anbefaler administrationens indstilling. 


