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EU-regler. Regeringen vil undgå skrappere regler i 
Danmark end i resten af EU. Det er bare svært i 
virkeligheden.

I fremtiden må et skrottet komfur eller køleskab ikke stå 

ude i fri luft, mens det venter på at blive genanvendt. I 

hvert fald ikke, hvis det står i Danmark. I andre lande går 

det an. Det gør det faktisk også i Danmark, hvis køleskab 

og komfur står på en kommunal genbrugsplads. Står de 

udtjente hvidevarer til gengæld hos en privat skrothandler, skal de overdækkes.

Kravet om overdækning er en følge af et nyt EU-direktiv om »Waste Electrical 

and Electronic Equipment«. I daglig EU-tale benævnt WEEE-direktivet.

Sagen er bare, at kravet om overdækningen af elektronikskrottet ikke fremgår af 

EU-direktivet, men af den bekendtgørelse, som danske miljømyndigheder har 

udarbejdet på baggrund af direktivet. En anden fortolkning end den, man har 

valgt i resten af EU. Og altså også en anden fortolkning end den, man anvender 

over for kommunale genbrugspladser.

Den finere nuance i det sidste vender vi tilbage til.

Egentlig burde det ikke finde sted, at Danmark vælger en anden og strammere 

fortolkning af et EU-direktiv end resten af EUs lande. Den siddende regering har 

haft som sit erklærede mål - i lighed med et par tidligere regeringer i øvrigt - at 

Danmark skulle holde op med at være EUs »duks«, som det er blevet udtrykt. Vi 

skulle lade være med at overimplementere direktiver, fordi det kostede både 

penge og konkurrencekraft.

For at komme ud af dukserollen nedsatte regeringen i 2015 et 

Implementeringsudvalg af ministre og et rådgivende Implementeringsråd med 

repræsentanter for erhvervslivet.

Begge steder overvåger, når EUs retsakter bliver til danske regler, og for et år 

siden kundgjorde daværende erhvervs-og vækstminister Troels Lund-Poulsen 



(V) i Berlingske, at Danmark nu var kommet overimplementeringen til livs. Og det 

var godt.

»Det er helt tydeligt for mig, at vi alle sammen skylder en forklaring. 

Overimplementeringen kommer fra danske politikere, der er meget ivrige, og når 

de skal forklare det, giver de altid EU skylden. Mange af de tåbeligheder, som 

mange har beskyldt EU for, er faktisk blevet til på Christiansborg eller i 

ministerierne. Der er ingen tvivl om, at vi har været blandt duksene i EU,« sagde 

Lund-Poulsen ved den lejlighed.

Problemet er bare, at mange af de virksomheder, ministeren ved den lejlighed 

erklærede for befriet fra unødige regler, ikke oplever det på helt samme måde.

Stena Recycling A/S er blandt de største private modtagere af elektronikskrot på 

19 afdelinger over hele landet, og her forstår man ganske enkelt ikke kravet om, 

at køleskabe og komfurer skal stå under tag, mens de venter på at blive 

genbrugt.

»Et miskmask«, kalder administrerende direktør for Stena Recycling, Ulf 

Arnesson, de danske regler.

»Det vil stille os dårligere i konkurrencen både internationalt og i forhold til 

kommunale genbrugspladser, hvis vi skal overdække pladser med hårde 

hvidevarer. Dels vil det koste penge at bygge overdækningen, dels skal vi finde 

en ny måde at håndtere skrottet på, fordi vi ikke kan bruge de kraner og andet 

løftemateriel, vi bruger nu,« siger han.

Ulf Arnesson henviser til, at eksempelvis den svenske miljøstyrelse har fastslået, 

at det ikke er miljøskadeligt at opbevare skrottede hårde hvidevarer under åben 

himmel. Den hjemlige miljøstyrelse har foretaget undersøgelser på Stena 

Recyclings plads i Brøndby for et halvt år siden, men rapporten er ikke 

offentliggjort endnu. Ifølge Ulf Arnesson ventes den at vise det samme som de 

svenske undersøgelser.

»Derfor håber vi stadig, at fornuften vil sejre, og at vi får lige konkurrencevilkår,« 

siger han.

Ifølge Kasper Ernest, der er chef for EU og international afdeling i Danske 

Erhverv, er sagen om elektronikskrottet et eksempel på, at det trods regeringens 



intentioner og initiativer er svært at få gjort op med trangen til at gå længere, 

end EU-reglerne kræver.

»Der er gjort meget, men der er stadig en stor gråzone, fordi det ikke er klart, 

hvornår der er tale om overimplementering,« siger han. Her er eksemplet med 

elektronikskrottet illustrativt.

»Sporbarhed på fisk«

EU-direktivet om elektronikskrot skelner mellem »anlæg forud for behandling« 

og »anlæg til behandling«. De første kan slippe for en overdækning, mens de 

sidste skal være overdækkede. I den danske bekendtgørelse, der følger op på 

direktivet, har man imidlertid valgt at rubricere kommunale genbrugspladser 

som »anlæg forud for behandling«, mens alle private genbrugsvirksomheder 

regnes som »anlæg til behandling« - også, hvis de faktisk kun opbevarer skrottet 

i kort tid, inden det sendes videre til forarbejdning et andet sted.

»Alle danske elektronikskrothandlere rammes af denne byrde, og konkurrencen 

forvrides mellem kommunale genbrugspladser og skrotpladser,« siger han.

Ifølge Kasper Ernest har regeringen fået styr på trangen til at overimplementere, 

når det gælder retsakter fra EU, der bliver til lov. Her skal ministerierne nu i 

lovforslagets bemærkninger udfylde et skema, hvor de redegør for, om fem 

fastlagte principper for overimplementering er overholdt. Men langt 

hovedparten af EUs retsakter bliver aldrig til en lov. De gennemføres ved en 

bekendtgørelse, og her stilles ikke de samme krav.

»Hverken ministre eller folketingsmedlemmer har en chance for at overskue alle 

retsakter og se, hvornår der er tale om overimplementering, og derfor støder vi 

hele tiden på nye sager, selv om man bestræber sig på at komme 

overimplementeringen til livs,« siger Kasper Ernest.

Erhvervsminister Troels Lund-Poulsens partifælle, medlem af Folketingets 

Europaudvalg og tidligere minister Eva Kjer Hansen er helt enig med Dansk 

Erhverv i, at der langtfra er ryddet op. Hun har i denne uge været til møde med 

justitsminister Søren Pape for at få ministeriets lovkontor til at stramme op på 

kravene til implementeringen af EU-retsakter.



»Det er fint, at vi har fået nogle faste principper, når det gælder lovforslag. 

Problemet er bare, at EU producerer omkring 2.100 retsakter om året, og cirka ni 

ud af ti af dem bliver gennemført ved bekendtgørelser og ikke ved lov.

Folketinget har dermed reelt ingen kontrol med, hvad der gennemføres,« siger 

hun.

Ifølge Eva Kjer Hansen stammer problemet fra, at der stadig er for løse 

retningslinjer, når det gælder udarbejdelsen af bekendtgørelser. Ifølge den 

gældende vejledning fra Justitsministeriet er det »ikke udtryk for 

overimplementering, hvis et direktiv implementeres tidligere, end det er 

påkrævet, eller fordi det implementeres anderledes end i andre EU-lande.

Der foreligger heller ikke overimplementering, hvis implementeringen omfatter 

flere produkter eller brancher, typer af virksomheder, produkter, områder mv. 

end det anvendelsesområde, der er fastsat i EU-retsakten.« Og det er de 

retningslinjer, Eva Kjer Hansen nu har henvendt sig til justitsministeren for at få 

ændret.

»Det er en meget principiel sag. De love og regler, der gælder i Danmark, bør i 

princippet være vedtaget af Folketinget, og de skal være gennemskuelige for 

borgerne. Ministerierne får alt for frit spil, når så mange regler gennemføres ved 

bekendtgørelser, hvis der ikke gælder de samme principper som ved lovgivning. 

Der er ikke nødvendigvis noget forkert ved at overimplementere EUs regler. For 

eksempel har vi en meget skrappere fødevarekontrol, end EU foreskriver. Det er 

til gavn for eksporten, fordi det gør danske produkter mere efterspurgte.

Men det skal være åbent og synligt for Folketingets medlemmer, når vi beslutter 

at lave skrappere regler,« siger Eva Kjer Hansen og tilføjer, at hun fornemmede 

forståelse for synspunktet under sit møde med Søren Pape.

Til Weekendavisen oplyser Justitsministeriets lovkontor, at de på et tidspunkt vil 

udsende nye retningslinjer, der stemmer mere overens med dem, der gælder for 

lovforslag. Man kan dog ikke sige hvornår. Indtil da kan virksomheder som Stena 

Recycling stadig forvente at blive mødt med strammere regler end deres 

konkurrenter. Og de er ikke alene.

»Vi får nye eksempler ind hele tiden,« siger EU-chef Kasper Ernest fra Danske 

Erhverv. Blandt de nye tiltag er eksempelvis regler om »Sporbarhed på fisk«. »I 

EU har man vedtaget, at fisk skal kunne spores tilbage til kutteren, der har fanget 



den, for at kunne følge, hvordan kvoter, fisk og så videre administreres. I 

Danmark har man bygget et IT-system til dette, hvormed man elektronisk 

mærker fiskene, og hvor de spores helt ud til detailleddet. I andre lande er det 

rigeligt, at den enkelte kutter eksempelvis har et excel-ark til at kunne redegøre 

for fangsten. IT-systemet i Danmark er dyrt og er derfor en stor 

ekstraomkostning for de danske virksomheder på området,« forklarer Kasper 

Ernest.
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