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Orientering om elskrotbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

1.udgave 02. november 2005

Indledning og generelle bemærkninger

Denne orientering om de nye regler på elskrot-området består af tre dele:

A : en emneorienteret sammenfatning af hovedproblemstillingerne i form af et ”Frequently Asked
      Questions” (FAQ) – dokument  (side 2 - 19)
og
B:  en mere detailleret gennemgang af  paragrafferne og bestemmelserne i den nye
      elskrotbekendtgørelse (side 20  -  39)
og
C:  nyttige tekster, links og bilag (side 40 - 44)

Denne orientering vil blive opdateret med passende mellemrum.

Formålet med orienteringen er at hjælpe de berørte og interesserede parter med fortolkningen af de
nye komplicerede regler1 og 2, der er indført i medfør af den fælles EU beslutning om at indføre
producentansvaret for elektriske og elektroniske produkter3.

I orienteringen og bekendtgørelsen sondres mellem begreberne WEEE (Waste electrical and
electronic equipment)  for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og EEE (electrical and
electronic equipment) for elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af WEEE-direktivets
bestemmelser om producentansvaret,
samt andet elektrisk og elektronisk udstyr (og affald heraf) for udstyr, som ikke er omfattet af
WEEE-direktivets producentansvar.

                                                          
1 Bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 : Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elskrotbekendtgørelsen); link i orienteringens del C
2Lov nr. 385 af 25. maj 2005 (Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse,  Producentansvar for elektronikskrot m.v.);
link i orienteringens del C
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), (EU-
Tidende 2003 nr. L 37, s. 24) og direktiv 2003/108/EF om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE), (EU-tidende 2003 nr. L345, s. 106); link i orienteringens del C
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A) Emneorienteret sammenfatning af hovedproblemstillingerne
     (Frequently Asked Questions)

I det følgende vil der blive gennemgået en række typiske spørgsmål om den nye
elskrotbekendtgørelse med udgangspunkt i fire emneblokke:

1) Generelle spørgsmål om elskrotbekendtgørelsen side   2
2) Hvad er vigtigt for producenter og importører ? side   4
3) Hvad er vigtigt for forhandlere og distributører ? side 16
4) Hvad er vigtigt for borgeren ? side 16
5) Hvad er vigtigt for kommunerne ? side 17

Ad 1: Generelle spørgsmål om elskrotbekendtgørelsen

Hvornår er elskrotbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 664 om håndtering af affald af
elektrisk og elektronisk udstyr) og Lov nr. 385 af 25/05/2005 (Lov om ændring af lov om
miljøbeskyttelse – producentansvar for elektronikskrot m.v.) udstedt?

SVAR: Bekendtgørelsen er udstedt d. 27. juni 2005 og loven er vedtaget d. 25. maj 2005. Begge
tekster kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk under ”jord og affald” eller på
Retsinformationens hjemmeside www.retsinfo.dk (se links i orienteringens del C).

Hvornår træder reglerne i kraft?

SVAR: Bekendtgørelsen og dermed producentansvaret træder i kraft d. 1. april 2006, dog er
bestemmelserne vedr. mærkning (§ 20: krav om mærkning siden d. 13. august 2005) samt
registrering (§ 9 og § 10: kræver registrering senest d. 1. januar 2006) allerede trådt i kraft.

Gælder elskrotbekendtgørelsen også for Færøerne og Grønland?

SVAR: Nej. Elskrotbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven, og denne
gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Hvad med de ’gamle’ regler for elskrot ?
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SVAR: Samtidigt med ikrafttræden af den ”nye” bekendtgørelse (elskrotbekendtgørelsen) ophæves
bekendtgørelse nr. 1067 af 22. december 1998 om håndtering af affald af elektriske og elektroniske
produkter vedr. elektronikskrot samt cirkulære nr. 132 af 13. juni 1996 om kommunale regulativer
om bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler, idet disse regler erstattes af den ”nye”
bekendtgørelse.

Findes reglerne også på engelsk?

SVAR: Ja – der findes en engelsk version af både ændringsloven til miljøbeskyttelsesloven ( Lov
nr. 385 af 25. maj 2005) samt elskrotbekendtgørelsen ( bek. nr. 664 af 27. juni 2005). Det er dog de
danske tekster, der er de juridisk gældende bestemmelser. Begge oversættelser findes på den
engelske del af Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk (se links i orienteringens del C).

Er reglerne ens i alle lande ?

SVAR: Nej  - hver medlemsstat i EU har gennemført sin egen nationale lovgivning. EU-direktivet
er et minimumsdirektiv, og derfor vil der være forskelle i de nationale fortolkninger. Det tilstræbes
dog, at der sker en harmonisering af fortolkningen af EU-reglerne sammen med de øvrige EU-
medlemsstater.

Vil der blive gennemført informationskampagner om ordningen ?

SVAR: Nej, foreløbigt er der er ikke planlagt yderlige informationskampagner over for producenter
og importører. Alle store paraply- og de relevante brancheorganisationer har i lang tid været
involveret i det forberedende arbejde og har informeret deres medlemsvirksomheder.

Information til borgerne i forbindelse med køb/salg af nyt udstyr anses som den mest effektive og
samtidig den billigste løsning for at oplyse husholdninger om ordningen. Det er derfor, at
producenter og importører har en forpligtelse til i salgs- og informationsmateriale at oplyse bl.a.
om, at affald fra elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med andet usorteret
husholdningsaffald.

For borgeren er det først og fremmest vigtigt, at få information om de kommunale
indsamlingsordninger, dvs. den måde man kan og skal bortskaffe de udtjente produkter m.v.  Det er
fortsat en kommunal opgave at få indsamlet elskrot via genbrugspladser og/eller henteordninger.

Hvor store mængder indsamles i dag i Danmark?

SVAR: På nuværende tidspunkt (2005) indsamles og særskilt behandles der mellem 35.000 og
40.000 tons elektronikskrot og CFC-holdige kølemøbler pr. år.

Derudover indsamles der p.t.  store mængder af andet skrot som fx hårde hvidevarer der indsamles
sammen med andet jern- og metalskrot, men som fremover falder ind under producentansvaret. Der
findes ikke statistikker over denne type affald.
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Hvor meget skal der indsamles fremover ?

SVAR: EU-Kommissionens mål er, at der senest d. 31. december 2006 indsamles mindst 4 kg
WEEE per indbygger per år fra husholdninger, hvilket i Danmark svarer til ca. 21.500 tons.

Hvad vil det koste ?

SVAR: Miljøstyrelsen har anslået de samlede samfundsmæssige omkostninger til 150-175 mill. kr.
pr. år.

Kommunerne har i dag omkostninger til indsamling og behandling af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, der er anslået til op imod 100 mill. kr., det vil sige at de forventede
samfundsmæssige meromkostninger udgør 50-75 mill. kr. pr. år.

Ad 2: Hvad er vigtigt for producenter og importører ?

Hvornår træder producentansvaret i kraft?

SVAR: Producentansvaret træder i kraft d. 1. april 2006.

Er importører omfattet af producentansvaret ?

SVAR: Enhver, der erhvervsmæssigt importerer elektrisk eller elektronisk udstyr til Danmark,
betegnes som importør, uanset fra hvilket land udstyret importeres fra. I henhold til lovens
definition betragtes alle, der bringer et produkt på det danske marked (”markedsfører”) som
producent eller importør. Producenter og importører sidestilles i reglerne om producentansvaret.

Gælder producentansvaret også for fjernsalg eller internethandel ?

SVAR: Ja – producenter eller importører i andre EU-lande, der leverer elektrisk eller elektronisk
udstyr direkte til husholdninger i Danmark, er omfattet af de danske regler om producentansvar. Der
er tale om en implementering af en direktivbestemmelse, der alene omfatter EU-producenter og –
importører.

Er der særregler eller undtagelser for små  producenter eller importører ?

SVAR: Nej – regler er ens for alle producenter og importører.
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Hvad er WEEE-system ?

SVAR: WEEE-system er en privat og selvejende non-profit organisation, der af miljøministeren har
fået overdraget en række opgaver med at administrere elskrotbekendtgørelsen, herunder registrering
af producenter og vejledning i forbindelse hermed, fastlæggelse af sikkerhedsstillelsen,
administrationen af tildelingsordningen, herunder tildeling af affald (WEEE), opkrævning af og
disponering over sikkerhedsstillelsen, godkendelse og kontrol af kollektive ordninger samt
indsamling og kontrol af diverse oplysninger.

WEEE-system har fået en af Miljøministeren udpeget bestyrelse bestående af repræsentanter fra
BFE, DHS, DI, FAFGE, FEHA, HTS og ITEK samt to medlemmer med henholdsvis
konkurrenceretslig- og erhvervs-baggrund. WEEE-systems vedtægter er godkendt af Miljøstyrelsen.
WEEE-system har følgende hjemmeside: www.weee-system.dk.

Hvad er elretur?

SVAR: Elretur er en forening, der er blevet dannet af diverse erhvervsorganisationer og
brancheforeninger med det formål, at administrere en kollektiv ordning, der varetager de deltagende
producenters og importørers  interesser og forpligtelser i henhold til reglerne om producentansvar,
herunder at organisere og finansiere tilbagetagningen af elskrottet. Se mere på www.elretur.dk .

Hvilket udstyr er omfattet af reglerne for producentansvar?

SVAR: Som udgangspunkt er alt udstyr, der kan henregnes til en af nedennævnte 10 kategorier,
omfattet af reglerne for producentansvar.

De ti kategorier er:

1. Store husholdningsapparater
2. Små husholdningsapparater
3. It- og teleudstyr
4. Forbrugerudstyr
5. Belysningsudstyr
6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)
7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr
8. Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)
9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter
10. Salgsautomater

En liste med eksempler på udstyr til de 10 kategorier findes som bilag 1B i EU-direktivet og er
vedhæftet denne orientering (del C). Listen er ikke udtømmende og betragtes som vejledende.

Alle former for udstyr, der anvendes i husholdninger og i erhverv, er med få undtagelser (se
nedenfor) omfattet af reglerne for producentansvar. Det skal understreges, at fx udstyr til



6

anvendelse i storkøkkener i institutioner og virksomheder samt andet udstyr, der anvendes i erhverv
og kan sammenlignes med husholdningsapparater, også er omfattet af reglerne.

Hvordan kan jeg finde ud af, om mit udstyr er omfattet af reglerne?

SVAR: EU-Kommissionen har udarbejdet ”Frequently Asked Questions”-dokument om bl.a.
Kommissionens fortolkning af anvendelsesområdet for EU’s elskrot-direktiv. Dokumentet kan
findes her: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/pdf/faq_weee.pdf.

Miljøstyrelsen betragter dette dokument som vejledende og vil ved konkrete afgørelser lægge vægt
på Kommissionens udtalelser på området.

I tvivlstilfælde skal WEEE-system kontaktes med henblik på en nærmere vejledning
www.weee-system.dk/.

EU’s FAQ-dokument er udgangspunkt for efterfølgende ’decision tree’:
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Er udstyret omfattet af en af
de 10 kategorier i bilag1?

Er det elektrisk eller
elektronisk udstyr, hvis
funktion er afhængig af
elektrisk strøm eller
magnetiske felter eller
udstyr til produktion,
transmission og måling af
sådanne strømme eller
felter?

Er udstyret bestemt til brug
ved vekselstrøm < 1000 V
eller jævnstrøm < 1500 V?

Er udstyret specifikt
undtaget fra
anvendelsesområdet?

Olie- og gasfyr, gaskomfurer.
Benzindrevne plæneklippere.
Forbrændingsmotorer og udstyr
drevet af forbrændingsmotorer.
Pneumatiske værktøjer.
Dukker/teddybjørne med batterier.

Højspændingsgeneratorer eller
-transformatorer,
højspændingsafbrydere

Elevator.
Kabel.
Lysarmaturer til husholdninger.
Glødelamper.
Batterioplader.
Frekvensomformer.
Implanteret eller inficeret
medicinsk udstyr.

Udstyr, der har tilknytning til
beskyttelse af væsentlige
sikkerhedsinteresser, våben,
ammunition og sikkerhedsmateriel.
Motordrevne køretøjer.
Batterier og akkumulatorer.
Udstyr med radioaktive kilder.

Er udstyret omfattet af WEEE-reglerne om
producentansvar m.v. ?

Er udstyret en komponent til
reparation eller til montering i
et færdigvareprodukt eller til
brug som forbrugsenhed

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Reparation/montering: Reservedel,
el-motor, printkort.
Forbrugsenhed: CD, DVD,
kassettebånd, blækpatroner, toner,
diskette.Nej

Ja

Eksempler på udstyr, der ikke er
omfattet
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Ur i gaskomfur.
Overvågnings- og reguleringsudstyr i
olie og gasfyr.
Bilradioer og andet udstyr fremstillet til
anvendelse i person- og varebiler.

El-motor, transducer, konverter,
printkort.

Drejebænk, søjleboremaskine
o. lign.

Er udstyret en komponent, eller
del af  andet udstyr som ikke er
omfattet af WEEE.

Er udstyret et
færdigvareprodukt?

Er udstyret et større fastmonteret
værktøj?

Omfattet af WEEE-
anvendelsesområdet

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Eksempler på udstyr, der ikke er
omfattet
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Hvilket udstyr er ikke omfattet af WEEE-bestemmelserne?

SVAR: Reglerne omfatter ikke

- motordrevne køretøjer,
- udstyr der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition

og krigsmateriel
- batterier og akkumulatorer
- udstyr der indeholder radioaktive kilder og røgdetektorer der indeholder radioaktive stoffer

Elektriske biler samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr, fra biler skal affaldshåndteres i
overensstemmelse med reglerne i bilskrotbekendtgørelsen4.

Ni-Cd batterier skal håndteres i overensstemmelse med bekendtgørelse om indsamling af Ni-Cd
batterier og blyakkumulatorer skal håndteres i overensstemmelse bekendtgørelse om indsamling af
blyakkumulatorer.

Lysarmaturer fra husholdninger og glødelamper er undtaget fra WEEE-bestemmelserne.

For erhvervsmæssigt udstyr er det alene stationære større værktøjsmaskiner, der er undtaget.

Kommissionen har i sit FAQ-dokument om fortolkning af direktivet meddelt at faste installationer,
der kræver faguddannet personale til installation, generelt ikke er omfattet. Det er Miljøstyrelsens
vurdering at direktivet kun undtager udstyr, med disse afgrænsninger, såfremt det er udstyr der kan
henføres til gruppe 6 – værktøjer.

I tvivlstilfælde skal der en konkret vurdering til for at afgøre, om specifikke udstyrstyper er omfattet
af WEEE-definitionen og dermed reglerne om producentansvar. Det er producentens/importørens
ansvar at sikre at reglerne overholdes. I tvivlstilfælde kan henvendelse ske til Miljøstyrelsen eller
WEEE-System, der vejleder herom.

Er udstyr til og i transportmidler omfattet af reglerne om producentansvar?

SVAR: Transportmidler (fx biler o.l., fly, skibe og tog) kan ikke henregnes til en af de i bilag 1 i
bekendtgørelsen nævnte kategorier. Derfor er elektrisk og elektronisk udstyr, der er beregnet til
brug i transportmidlerne, heller ikke omfattet af producentansvaret.

Udstyr og komponenter, der udtages af transportmidler skal dog affaldsbehandles i
overensstemmelse med bekendtgørelsens behandlingskrav.

Hvem skal undersøge, om et udstyr er omfattet af reglerne om producentansvar?

SVAR: Det er producenten eller importøren, der i første omgang selv skal undersøge, om et
produkt er omfattet af reglerne om producentansvar.

                                                          
4 Bek. nr 480 af 19 juni 2002: Bek. om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra
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Hvem træffer afgørelsen om, at udstyr er omfattet af reglerne?

SVAR:  I første omgang er det producentens eller importørens pligt at undersøge, om et udstyr er
omfattet af reglerne om producentansvar. Såfremt der opstår usikkerhed omkring denne vurdering,
kan WEEE-system kontaktes: www.weee-system.dk , der vil vejlede producenter og importører i
spørgsmål om, hvilke producenter der skal registreres.

Endvidere vil Miljøstyrelsen tage stilling til konkrete henvendelser, i hvorvidt et udstyr er omfattet
af reglerne om producentansvar og om producenten eller importøren skal registreres.

Når et udstyr er omfattet af reglerne, hvad skal en producent eller importør så gøre ?

SVAR: Såfremt udstyret, der markedsføres i eller importeres til Danmark, er omfattet af
producentansvaret, skal en producent / importør opfylde følgende forpligtigelser:

- mærkningspligt
- registreringspligt
- informationspligter
- tilbagetagningspligt
- håndteringspligt
- finansieringspligt
- oplysningspligter

Nærmere anvisninger om, hvad der skal gøres, skal indhentes ved hjælp af  bekendtgørelsen eller
fra WEEE-system eller elretur.

Hvornår træder reglerne om mærkning i kraft ?

SVAR: Reglerne om mærkning af udstyr med den overkrydsede skraldespand og producentens hhv.
importørens mærke er trådt i kraft d. 13. august 2005 i Danmark.

Udstyr, der importeres eller fremstilles efter d. 12. august 2005 skal være mærket med den
overkrydsede skraldespand samt producentens/importørens navn eller bomærke. Man kan også
vælge at anvende standarden DS/EN 50 419 (se links i orienteringens del C).

Skal det være producenten eller importøren der skal mærke et produkt?

SVAR: På det danske marked vil det af praktiske grunde i mange tilfælde være den danske
importør (eller producent), der selv skal sørge for mærkningen. Men det er op til de enkelte
producenter og importører at aftale, hvem der gennemfører mærkningen, bare de danske
bestemmelser bliver opfyldt og producenten eller importøren kan identificeres entydigt.
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Oplysning om, hvilke navne eller bomærke producenten eller importøren anvender ved mærkning,
skal gives til WEEE-system.

Hvilke krav stilles til mærkningen ?

SVAR: Producenter og importører skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af
producentansvar og produceret eller indført i Danmark efter den 12. august 2005.

Det betyder, at alt udstyr, som er fremstillet på en dansk virksomhed eller importeret inden d. 13.
august 2005 (lagervarer), ikke behøver mærkes.

Mærkningen skal enten være i overensstemmelse med symbolet (”piktogram”)  angivet i
bekendtgørelsens bilag IV eller i overensstemmelse med standarden DS/EN 50 419 (se links i
orienteringens del C).

Piktogrammet kan også downloades fra Dansk Standards hjemmeside www.ds.dk .

Producentens navn eller mærke skal altid være påført produktet (udstyret), hvorimod piktogrammet
med den overkrydsede skraldespand under visse nærmere angivne betingelser – fx fysisk meget små
udstyr - kan være optrykt i brugsanvisningen, på garantibeviset eller emballagen, uden at det er
påført produktet.

Miljøstyrelsen anser ikke mærkningskravet vedrørende virksomhedens navn eller bomærke for at
være centralt for, at ordningen kommer til at fungere. Miljøstyrelsen vil derfor drøfte dette
spørgsmål med Kommissionen og andre medlemslande med henblik på at få kravet ændret.

Hvordan skal batterier mærkes og affaldsbehandles ?

SVAR: Løse batterier er ikke omfattet af elskrotreglerne, men skal mærkes i overensstemmelse
med mærkningsregler for batterier5 og ikke efter mærkningsreglerne i elskrotbekendtgørelsen.

Derimod skal batterier, der er bestanddel af elskrot, affaldsbehandles i overensstemmelse med
elskrotbekendtgørelsens behandlingskrav.

Hvornår skal producenter og importører lade sig registrere ?

SVAR: Eksisterende producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af
producentansvar skal anmode om registrering hos WEEE-system inden d. 1. januar 2006.

Nye producenter og importører, der begynder markedsføring efter denne dato, skal fremsende
anmodning om registrering senest 14 dage før markedsføringen påbegyndes.

                                                          
5 Bek. nr. 1044 af 16. december 1999
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Hvor og hvordan skal jeg lade mig registrere ?

SVAR: Det er WEEE-system, der er ansvarlig for registreringen. WEEE-system fastlægger de
nærmere retningslinier, procedurer osv. og står også for opkrævning af gebyrer for registrering.

I forbindelse med registreringen kan WEEE-system komme med en vejledende udtalelse af, om et
udstyr falder ind under reglerne for producentansvar. Henvendelse : www.weee-system.dk .

Kan en kollektiv ordning registrere sine deltagere i stedet for en producent eller importør selv
gør det?

SVAR: Ja, en kollektiv ordning kan foretage registreringen for de producenter og importører som
deltager i den kollektive ordning.

Hvad skal der oplyses i forbindelse med registreringen af producenter eller importører ?

SVAR:  I forbindelse med registreringen skal der oplyses:
- virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer
- angivelse af de former for udstyr, der markedsføres eller påtænkes markedsført
- oplysninger, hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt, herunder: individuelt eller kollektivt?
- Oplysninger om navne eller bomærke, virksomheden anvender ved mærkning

Findes der ikke et EU- centralregister over producenter eller importører?

SVAR: Nej, der findes intet EU-centralregister. Reglerne skal administreres i de enkelte
medlemslande, og derfor har hvert medlemsland sit eget register og registreringssystem.

Hvilke oplysninger skal producenten oplyse forbrugerne i husholdninger om ?

SVAR: Miljøstyrelsen har udarbejdet følgende standardtekst:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være
farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående ’overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og
elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
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Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre
indsamlingssteder  eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes
hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk
udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger
for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af
elektrisk og elektronisk udstyr.

Hvordan skal disse oplysninger til forbrugere i husholdninger formidles?

SVAR: Oplysninger til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr (markedsført til brug i
husholdninger) skal stå i salgs- og informationsmateriale, herunder brugsanvisninger, på cd, der
følger med produktet, eller være del af den elektroniske information, der er indeholdt i produktet.

Skal en producent eller importør selv tilbagetage sine produkter, når de er udtjente?

SVAR:  For udstyr, der er solgt før d. 1. april 2006 til brug for erhverv, gælder, at slutbrugeren i
forbindelse med køb af nyt udstyr, der erstatter det gamle udstyr, har ret til at aflevere det udtjente
udstyr til en producent/importør.

For udstyr, der er solgt efter den 1. april 2006 til brug for erhverv, er der tre muligheder for at
opfylde producentens tilbagetagningsforpligtigelse (samt forpligtelsen til genanvendelse eller
særskilt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr):

A) Producenter og importører skal for egen regning foranstalte tilbagetagning samt genanvendelse
eller særskilt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er markedsført efter
den 1. april 2006.

B) Denne forpligtigelse kan også opfyldes gennem en kollektiv ordning.
C) I tilfældet af salg til erhverv (”B2B”: business-to-business-produkter”) kan det aftales med

køberen, at denne overtager tilbagetagningsforpligtelsen (incl. genanvendelse eller særskilt
håndtering). I sådanne tilfælde skal WEEE-system informeres herom. Men det er kun
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tilbagetagningsforpligtelsen (incl. genanvendelse eller særskilt håndtering), der kan videregives
– alle andre forpligtigelser ( se ovenfor) skal stadigvæk opfyldes af producenten eller
importøren.

Hvad skal en producent eller importør gøre, når han selv tilbagetager sit udtjente udstyr fra
erhvervsvirksomheder?

SVAR: Hvis en producent eller importør selv tilbagetager sit udtjente udstyr fra
erhvervsvirksomheder (”B2B”-udstyr), skal elskrottet behandles efter de regler, der er fastlagt i
elskrotbekendtgørelsen. Behandling af elskrottet skal foretages på dertil (miljø)godkendte anlæg og
er endvidere underlagt de gældende bestemmelser for fx indsamling, transport og behandling af
affald.

Selv om en producent/importør selv tilbagetager sit udstyr, skal han opfylde alle andre
forpligtigelser, der følger af reglerne om producentansvar.

Hvad er forskellen mellem udstyr til husholdninger (”B2C”) og til erhverv (”B2B”)?

SVAR: I de fleste tilfælde vil det være nemt at klassificere et udstyr som ”B2B” (business-to-
business: beregnet til brug for erhverv)-udstyr på grund af dens anvendelsesområde, størrelse,
placering og funktion.

Der er dog en del produkter (de såkaldte ”dual use”-produkter), der både kan være ”B2B” - eller
”B2C” (business-to-consumer: beregnet til brug i husholdninger)-produkter som fx computere og
TV-udstyr. I forbindelse med registreringen vil en vurdering af bl.a. salgsmetoden og
anvendelsesområdet være afgørende for , om der skal opfyldes de regler, der gælder for udstyr solgt
til brug i husholdninger eller til brug for erhverv.

Hvad skal jeg som virksomhed gøre, når jeg importerer udstyr til eget brug?

SVAR: Såfremt en virksomhed direkte importerer udstyr til eget erhvervsmæssig brug, betragtes
denne virksomhed ikke som producent eller erhvervsmæssig importør i henhold til lovens og
elskrotbekendtgørelsens definitioner, fordi udstyret ikke anses som værende markedsført. Udstyret
skal dog affaldsbehandles i overensstemmelse med elskrotbekendtgørelsens bestemmelser.

Når virksomheden videresælger eller overdrager udstyret på anden måde til anden side
(”markedsføres”), vil virksomheden betragtes som importør af udstyret og være omfattet af reglerne
om producentansvar.

Hvad koster det for en producent eller importør og hvem skal han betale til?

SVAR: Producenter og importører skal betale et beløb til WEEE-system i forbindelse med
registreringen samt i forbindelse med administrationen af ordningen. Gebyrsatserne skal være
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omkostningsbestemte, og der er fastlagt maksimalsatser. Nærmere informationer herom på WEEE-
systems hjemmeside: www.weee-system.dk.

Miljøstyrelsen kan i øvrigt oplyse, at gebyrreglerne forventes ændret i 2006. Formålet hermed er
bl.a. at sikre, at gebyrerne også kan afspejle virksomhedernes markedsmæssige andel, således at
små virksomheder ikke bebyrdes urimeligt hårdt.

Desuden skal en producent / importør stille en sikkerhed for udstyr der markedsføres til brug for
husholdninger. WEEE-system fastlægger sikkerhedsstillelsens størrelse, således at der er dækning
for de forventede udgifter ved affaldshåndtering af udstyret når det kasseres.

Kan en producent / importør fritages for sikkerhedsstillelse?

SVAR: Såfremt producenten tilslutter sig en kollektivt ordning, kan WEEE-system fritage
producenten eller importøren, såfremt den kollektive ordning har tilstrækkelig tilslutning af
producenter / importører indenfor den kategori, udstyret falder ind og såfremt den kollektive
ordning opfylder nærmere retningslinier fastsat af Miljøstyrelsen.  Nærmere informationer herom
hos  WEEE-system: www.weee-system.dk  eller de kollektive ordninger som fx elretur
www.elretur.dk.

Hvem skal stille sikkerhed?

SVAR: Kravet om sikkerhedsstillelse gælder principielt kun for det udstyr, der sælges til
husholdninger (såkaldte B2C-produkter) og som er omfattet af elskrotbekendtgørelsen – se
bekendtgørelsens § 12.  Sikkerhedsstillelsen skal dække de forventede udgifter ved
affaldshåndtering af udstyret, når det kasseres. Det er WEEE-system, der fastsætter sikkerhedens
størrelse: www.weee-system.dk/.

Såfremt en producent hhv. importør af elektrisk og elektronisk udstyr til husholdninger vælger at
tilslutte sig en af WEEE-system godkendt kollektiv ordning, så kan WEEE-system under visse
forudsætninger træffe afgørelse om fritagelse for sikkerhedsstillelse for de fremtidige
håndteringsudgifter, fordi den kollektive ordning overtager det økonomiske ansvar. Flere
informationer kan fås hos de kollektive organer. P.t. er elretur den eneste kollektive ordning
www.elretur.dk.

For de produkter, der sælges til erhvervsvirksomheder (”B2B”-produkter) er producenten eller
importøren ansvarlig for tilbagetagning og behandling af dette udstyr. Han har dog mulighed for at
aftale med køberen af udstyret, at denne overtager producentens eller importørens forpligtigelser, og
skal i så tilfælde fremsende information til WEEE-systemet om disse aftaler.

Skal behandling af elskrot altid foregå på godkendte behandlingsvirksomheder ?

SVAR: Ja. Behandlingen skal foregå på miljøgodkendte behandlingsanlæg, og der er fastsat
bestemte krav til bl.a. opbevaring, indretning og informationsforpligtelser.
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Må elskrot eksporteres ?

SVAR: Den nye elskrotbekendtgørelse indeholder ikke bestemmelser om eksport af affald af
elektriske og elektroniske produkter. Eksport af affald – herunder elskrot – er reguleret i EU-
transportforordningen samt import- og eksportbekendtgørelsen6.

Ad 3: Hvad er vigtigt for forhandlere og distributører ?

Må forhandlere eller distributører sælge udstyr fra producenter eller importører, der ikke er
registreret?

SVAR: Nej. Distributører eller forhandlere må ikke aftage og forhandle elektrisk og elektronisk
udstyr omfattet af WEEE-producentansvar fra producenter og importører, som ikke er registreret i
henhold til elskrotbekendtgørelsen.

Skal forhandlere og distributører tilbagetage elskrot?

SVAR: Nej – forhandlere eller distributører skal kun modtage elskrot, såfremt de frivilligt tilbyder
at modtage elskrot og forhandler sådant udstyr.

Kan der forlanges penge for at modtage elskrot?

SVAR: Det skal være gratis for borgeren at aflevere elskrot hos forhandleren, hvis en forhandler
eller distributør tilbyder at modtage elskrot. Virksomheder kan kun opkræve penge for yderlige
serviceydelser som fx afhentning eller transport af elskrot fra husholdninger.

Kan forhandlere eller distributører aflevere elskrot gratis til kommunen?

SVAR: Såfremt en forhandler eller distributør tilbagetager elskrot for husholdninger, skal
forhandleren benytte de af kommunen etablerede indsamlingsordninger –og dette skal være gratis
(dog kan kommunen  dække omkostninger til drift af indsamlingsordninger via de kommunale
renovationsgebyrer). I tilfælde af større mængder skal der dog træffes en aftale med WEEE-system
(www.weee-system.dk).

Ad 4: Hvad er vigtigt for borgeren ?

Koster det at aflevere elskrot?
                                                          
6 bek. nr. 971 af 19. november 1996 med senere ændringer
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SVAR: Nej, det skal være gratis for husholdninger at aflevere elskrot på de kommunale
genbrugsstationer eller andre kommunale indsamlingsordninger. Kommunen er dog berettiget til at
dække de dertil relaterede omkostninger via de kommunale renovationsgebyrer.

Kan jeg aflevere mit udtjente udstyr hos en forhandler?

SVAR:  Enhver husholdning kan aflevere elskrot til forhandlere, der tilbyder at modtage udtjent
udstyr og der forhandler sådant udstyr. Afleveringen af elskrot skal være gratis i sådanne tilfælde,
dog er der ikke pligt til en gratis afhentning fra forhandlerens side.

Hvordan indsamles elskrottet?

SVAR: Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der etableres indsamlingsordninger for elskrot fra
husholdninger. Dette vil typisk ske ved hjælp af de kommunale genbrugspladser (”bringeordning”),
men kommunerne kan også etablere ”henteordninger” som supplement eller i stedet for. Når dette
affald er indsamlet, er producenter eller importører forpligtet til at foranstalte den videre
genanvendelse eller særskilt håndtering.

Det er producenten eller importøren, der for egen regning skal foranstalte tilbagetagning samt
genanvendelse eller særskilt håndtering af elskrot fra erhverv efter de i bekendtgørelsen fastlagte
retningsliner. Såfremt en erhvervsvirksomhed har videregivet sine tilbagetagningsforpligtigelse til
en erhvervskunde, er denne ansvarlig for opfyldelsen af reglerne.

Desuden er der mulighed for, at der etableres frivillige tilbagetagningsordninger i forhandlerledet,
således at borgeren kan aflevere elskrot hos de forhandlere, der tilbyder at modtage elskrot.

Ad 5: Hvad er vigtigt for kommunerne ?

Hvilke rolle har kommunerne fremover?

SVAR: Efter ikrafttræden af producentansvaret d. 1.april 2006 er det fortsat kommunernes opgave,
at etablere indsamlingsordninger og indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr
fra husholdninger. Dette kan ske i form af bringeordninger, dvs. der skal opstilles containere på de
kommunale genbrugspladser eller andre indsamlingssteder, og/eller henteordninger.

I henhold til elskrotbekendtgørelsens bestemmelser skal kommunerne sikre, at der på alle
indsamlingssteder sorteres affald af elektrisk og elektronisk udstyr i følgende fem fraktioner:

- store husholdningsapparater og salgsautomater
- små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj undtagen stationære industrielle

værktøjer i stor skala, legetøj og fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle
implanterede og inficerede produkter) samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter
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- It- og teleudstyr
- Forbrugerudstyr
- Belysningsudstyr

Det er ikke længere kommunernes pligt at behandle det affald, der afleveres i WEEE-containerne.
Det er WEEE-system, der skal disponere over affaldet ved at tildele det til producenterne og
importørerne til videre håndtering.

Hvem betaler kommunerne for indsamling og sortering af elskrot?

SVAR:  Omkostningerne til drift af de kommunale indsamlingsordninger af elskrot samt
meromkostninger ved en eventuel henteordning kan dækkes via et kommunalt gebyr opkrævet efter
de gældende regler.

Har kommunerne stadigvæk en anvisningspligt?

SVAR: For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke er omfattet af  producentansvaret og
som i elskrotbekendtgørelsen betegnes som affald af ’andet elektrisk og elektronisk udstyr’, har
kommunerne stadigvæk en anvisningspligt for erhvervsvirksomheder for husholdninger. Her er der
stadigvæk behov for et kommunalt regulativ om denne type affald.

Hvilke regler vil gælde for de kommunalt ejede behandlingsanlæg?

SVAR: I bekendtgørelsen er der fastsat regler om, at kommunale anlæg må fortsætte indtil d. 31.
december 2006, såfremt de var i drift inden d. 1. januar 2005.

Efter den 31. december 2006 må et kommunalt selskab fortsætte med sin virksomhed, hvis den er
fuldstændig adskilt fra kommunens drift og opererer på lige og ikke konkurrenceforvridende vilkår.

Skal der etableres henteordninger?

SVAR: Det er op til kommunerne selv at træffe beslutning om at etablere henteordninger i stedet
for eller som supplement til bringeordninger, fx for at mindske miljøbelastningen fra
forbrændingsanlæg eller lette borgernes muligheder for at kunne komme af med WEEE. Disse
henteordninger kan finansieres via kommunale gebyrer efter de gældende regler.

Hvad gælder for det el-skrot, der ikke er underlagt producentansvaret?

SVAR: Alt det el-skrot, der ikke er underlagt producentansvaret, betegnes som ”affald af andet
elektrisk eller elektronisk udstyr” og skal behandles i henhold til de krav, der er fastlagt i
elskrotbekendtgørelsen (se  bek. § 22), samt i henhold til den øvrige miljølovgivning, herunder
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miljøbeskyttelsesloven og EU’s transportforordning for affald. Det kommunale ansvar for denne
type affald er fuldstændigt det samme som hidtil.
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B) Gennemgang af bekendtgørelsens paragraffer

Indholdsfortegnelse:

side 21: 1)   Anvendelsesområde (§ 1 og § 2)
side 22: 2)   Definitioner (§ 3)
side 24: 3)   Håndteringshierarki (§ 4)
side 24: 4)   Fjernsalg og internethandel (§ 5)
side 25: 5)   Indsamlingsordninger (§ 6, § 7 og § 8)
side 26: 6)   Producentregister for elektrisk og elektronisk udstyr/EEE (§ 9 og §
                         10)
side 28: 7)   Sikkerhedsstillelse for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) fra
                         husholdninger (§ 12 og § 13)
side 29: 8)   Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra erhverv (§ 14 og
                         § 15)
side 31: 9)   Tildelingsordning for WEEE fra husholdninger (§ 16)
side 32: 10) Informations- og oplysningspligt for EEE (§ 17, § 18, § 19)
side 34: 11) Mærkning (§ 20)
side 34: 12) Særskilt håndtering af WEEE og affald af andet elektrisk og
                         elektronisk udstyr (§ 21 og § 22)
side 35: 13) Krav til nyttiggørelse og genanvendelse (§ 23 og § 24)
side 36: 14) Kommunale anlæg (§ 25)
side 37.: 15) Gebyrer (§ 26)
side 38: 16) Tilsyn og klage (§ 27 og § 28)
side 38: 17) Straffebestemmelser (§ 29)
side 39: 18) Ikrafttræden (§ 30)

I orienteringen og bekendtgørelsen sondres mellem begreberne

- WEEE (waste electrical and electronic equipment)  for affald fra elektrisk og
elektronisk udstyr og

- EEE (electrical and electronic equipment) for elektrisk og elektronisk udstyr, som
er omfattet af WEEE-direktivets bestemmelser om producentansvaret,

samt

- Andet elektrisk og elektronisk udstyr (og affald heraf) for udstyr, som ikke er
omfattet af WEEE-direktivets producentansvar.
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1. Anvendelsesområde ( § 1 og § 2)

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra
1) private husholdninger,
2) virksomheder og
3) offentlige og private institutioner.
Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder endvidere anvendelse ved registrering af producenter og importører af
elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), samt ved informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk
udstyr (EEE), jf. § 3, nr. 2, litra a, der markedsføres til brug i husholdninger.
Stk. 3. Medmindre andet følger af bekendtgørelsen finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald
anvendelse.
Stk. 4. Ved import og eksport af affald af elektrisk og elektronisk udstyr finder de til enhver tid gældende regler
om import og eksport af affald anvendelse.

Det slås fast, at affald fra elektrisk og elektronisk udstyr fra alle kilder (husholdninger, private og
offentlige institutioner, virksomheder, handel og industri) er omfattet, ligesom det understreges, at
den øvrige lovgivning om håndtering af affald finder anvendelse, herunder de til enhver tid
gældende regler om import og eksport af affald.

Det betyder, at den øvrige affaldslovgivning – både den danske og den internationale – gælder
sideløbende med de nye regler for elektronikaffald.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:
1) Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven, jf. dog stk. 2.
2) Elektrisk og elektronisk udstyr, der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, våben,
ammunition og krigsmateriel, medmindre udstyret ikke er fremstillet til specifikt militære formål.
3) Batterier og akkumulatorer, medmindre disse indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk
udstyr eller produkter, jf. § 21.
4) Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, der indeholder
radioaktive stoffer, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udtaget af motordrevne køretøjer, jf. nr. 1, skal dog
behandles efter bestemmelserne i § 21.
Stk. 3. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, omfattet af stk. 1, nr. 4, er omfattet af denne bekendtgørelse
efter udtagning af de lukkede radioaktive kilder og radioaktive stoffer i henhold til de til enhver tid gældende
regler herom.

Her defineres de produkter, der ikke er omfattet af bekendtgørelsens regler, fordi der findes en
special-lovgivning for disse produkter. Det drejer sig om:
-     motordrevne køretøjer
- elektrisk eller elektronisk udstyr, der har tilknytning til væsentlige sikkerhedsinteresser, våben,

ammunition og krigsmateriel, medmindre udstyret ikke er fremstillet til specifikt militære
formål

- batterier og akkumulatorer, medmindre de indgår som bestanddel af WEEE
- elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer

Miljøstyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at sådanne produkter, hvor de indgår som en
bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, er underlagt bestemte behandlingskrav efter
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udtagning, bl.a. i medfør af bekendtgørelsens § 21 og 22. Tilsvarende gælder for affald af elektrisk
og elektronisk udstyr som udtages af motordrevne køretøjer.

2. Definitioner (§ 3)

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Elektrisk og elektronisk udstyr:
a) Udstyr som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere.
b) Udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter.
2) Elektrisk og elektronisk udstyr består af henholdsvis:
a) Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE): Elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af bilag 1, og som er
bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og højst 1500 volt for
jævnstrøms vedkommende.
b) Andet elektrisk og elektronisk udstyr: Udstyr som ikke er omfattet af bilag 1, eller som er bestemt til brug ved
en spænding på mere end 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende.
3) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE): Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), som
omfattet af nr. 2, litra a, herunder alle komponenter, delkomponenter og hjælpematerialer, som indgår i
produktet på bortskaffelsestidspunktet.
4) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) fra husholdninger og affald fra private og offentlige institutioner, samt erhvervsvirksomheder, hvis art
og mængde af affaldet svarer til affald fra private husholdninger.
5) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra erhverv: Affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) end affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger (WEEE).
6) WEEE-system: Den i lovens § 9 p, stk. 1, nævnte organisation.
7) Forhandlere og distributører: Enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed leverer elektrisk eller elektronisk udstyr
til den part, som skal bruge det.
8) Henteordning: En ordning, hvor en kommune eller en virksomhed foretager regelmæssig afhentning af affald
af elektrisk og elektronisk udstyr hos private husholdninger, virksomheder og offentlige og private institutioner.
9) Bringeordning: En ordning, hvor en kommune eller en virksomhed modtager affald af elektrisk og
elektronisk udstyr på dertil indrettede pladser fra private husholdninger, virksomheder og offentlige og private
institutioner.
10) Bortskaffelse: En af de processer, der er nævnt i bilag 5.
11) Nyttiggørelse: En af de processer, der er nævnt i bilag 6.
12) Genbrug: Enhver proces, hvorved affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) eller komponenter
herfra eller affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr eller komponenter herfra fortsat anvendes til samme
formål, som de blev fremstillet til, og som returneres til indsamlingssteder, distributører,
genvindingsvirksomheder eller fabrikanter.
13) Genanvendelse: Oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller
andre formål bortset fra energiudnyttelse, hvorved menes anvendelse af brændbart affald som et middel til
energifremstilling gennem direkte forbrænding med eller uden andet affald, men med udnyttelse af varmen.
14) Forebyggelse: foranstaltninger, der sigter på at mindske mængden og den miljøskadelige virkning af affald
af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr samt materialer og
stoffer heri.
15) Farligt stof: Ethvert stof, som anses for farligt i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF.
16) Særskilt håndtering: enhver aktivitet, der finder sted, efter at affald af elektrisk og elektronisk udstyr er
afleveret til et anlæg med henblik på rensning, adskillelse, neddeling, nyttiggørelse eller forberedelse til
bortskaffelse, samt enhver anden proces til nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE).

Nedenfor følger en gennemgang af de mest centrale definitioner:
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§ 3 nr. 1 og nr. 2a:
Principielt er alt udstyr, hvis brug er afhængig af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at
kunne fungere omfattet af reglerne. Endvidere er udstyr til produktion, transmission og måling af
elektriske strømme og elektromagnetiske felter, omfattet.

I definitionerne henvises der til bilag 1 i bekendtgørelsen, der kan kombineres med bilag 1B i
WEEE-direktivet (begge dokumenter er vedhæftet til orienteringen). I sidstnævnte bilag gives der
en række eksempler på udstyr, der henregnes til en af de 10 kategorier, uden at denne liste er
udtømmende. Det tilstræbes i et EU-samarbejde at harmonisere opfattelsen af, hvilket udstyr der
kan defineres som værende omfattet af producentansvaret.

De 10 kategorier i bilag 1 kan virke mindre omfattende end den brede definition af §3, stk. 1, men
der henvises til, at landene i princippet kan udvide listen med andre produkter end de anførte.

I tvivlstilfælde skal der en konkret vurdering til for at afgøre, hvilke bestemmelser et givent produkt
er omfattet af.

Miljøministeren har nedsat en privat organisation, WEEE-system, til at varetage en række opgaver
under de nye elskrotregler. WEEE-system skal bl.a. oprette og drive et producentregister. I
forbindelse med administrationen af dette register kan WEEE-system vejlede producenter og
importører om, hvilket udstyr der er omfattet af reglerne. WEEE-system kan kontaktes på
www.weee-system.dk

§ 3, nr. 2b:
Det skal bemærkes, at der både i definitionen og bekendtgørelsens enkelte bestemmelser sondres
mellem henholdsvis ”elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)”og ”andet elektrisk og elektronisk
udstyr”.

Affald fra andet elektrisk og elektronisk udstyr, (dvs. udstyr der ikke er omfattet af kategorierne i
bilag 1 samt udstyr, der overskrider spændingsgrænser (1000 volt for vekselstrøms vedkommende
samt 1500 volt for jævnstrøms vedkommende)), er ikke omfattet af producentansvaret i WEEE-
direktivet og derfor heller ikke af de danske regler herom. Elskrotbekendtgørelsen indeholder dog
bestemmelser om kommunalbestyrelsens anvisning af affald fra andet elektrisk og elektronisk
udstyr jfr. § 7, og brugernes forpligtelse til at benytte de oprettede anvisningsordninger jfr. § 8.
Derudover stiller WEEE-bekendtgørelsen krav til særskilt håndtering af affaldet jfr. § 22.

§ 3, nr. 4:
Definitionen på affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger stammer fra
WEEE-direktivet. Definitionen indeholder en bred fortolkning af begrebet ”husholdninger”, idet
WEEE fra private og offentlige institutioner samt erhvervsvirksomheder betragtes som
husholdningsaffald, når det på grund af dets art og mængde kan sidestilles med denne type affald
fra husholdninger.

Det er vigtigt at bemærke, at ministeren med § 9 i, stk. 2  i ændringen af miljøbeskyttelsesloven har
fået en mulighed for at bestemme, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger skal
omfatte affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra handel, industri, institutioner og andre kilder,
selv om det på grund af mængden ikke kan sidestilles med denne type affald fra husholdninger.
Formålet hermed er, at ministeren kan bestemme, at ovennævnte affald af elektrisk og elektronisk
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udstyr fra handel, industri, institutioner og andre kilder skal falde ind under bestemmelserne om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, herunder særligt bestemmelserne om
sikkerhedsstillelse.

§ 3, nr. 5:
WEEE-direktivet indeholder ikke en særskilt definition på affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) fra erhverv. WEEE-direktivet sondrer mellem WEEE fra husholdninger og WEEE fra
andre brugere end private husholdninger. Ved den danske implementering af direktivet har
Miljøstyrelsen valgt at sondre mellem WEEE fra husholdninger og WEEE fra erhverv. Sondringen
er opretholdt i denne orientering.

Producenter og importører:
Lov nr. 385 af 25. maj 2005 definerer i  § 9 i, stk. 1, nr. 2 producenter og importører:

MBL § 9, stk. 1, nr. 2)
Producenter og importører: Enhver, der
a) fremstiller og forhandler elektrisk eller elektronisk udstyr under eget varemærke,
b) under eget varemærke videreforhandler udstyr fremstillet af andre leverandører, idet en videreforhandler
dog ikke betragtes som producent, hvis producentens varemærke er angivet på udstyret, eller
c) erhvervsmæssigt importerer elektrisk eller elektronisk udstyr til Danmark.

Det fremgår af litra c, at der skal skelnes mellem ’erhvervsmæssig import’ og import til (eget)
erhvervsmæssig brug. I henhold til lovens definition betragtes alle, der bringer et produkt på det
danske marked (”markedsfører”) som producent/importør med ansvar for registrering (§ 10) og
mærkning af produkterne (§ 20).

3. Håndteringshieraki  (§ 4)

§ 4. Affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr skal ske med udgangspunkt i følgende prioritering:
1) Forebyggelse.
2) Genbrug.
3) Særskilt håndtering, herunder genanvendelse og forbrænding med energiudnyttelse.

I denne bestemmelse gengives hierarkiet for affaldsbehandlingen. Dette hierarki er almindelig
anerkendt i EU's og den danske affaldslovgivning, og kommer blandt andet til udtryk i de i
bekendtgørelsens § 23 og § 24 fastsatte genanvendelses- og nyttiggørelsesmål.

4. Fjernsalg og internethandel (§ 5)

§ 5. Producenter og importører i andre EU-medlemsstater, der leverer elektrisk eller elektronisk udstyr direkte
til husholdninger i Danmark ved hjælp af fjernsalg eller internethandel, skal foranstalte tilbagetagning og
særskilt håndtering af udstyret.
Stk. 2. Producenter og importører omfattet af stk. 1 skal lade sig registrere hos WEEE-system, jf. § 10 samt
indberette oplysninger til WEEE-system efter § 19.

Der er tale om en implementering af en direktivbestemmelse, som alene omfatter EU-producenter
og importører. Det er derfor kun producenter og importører i andre EU-lande, der i tilfælde af fjern-
og internetsalg til husholdninger, er omfattet af reglerne om producentansvar, herunder registrering.



25

For så vidt angår kravet om at oplyse CVR-nummer (jfr. § 10, se nedenfor) kan Miljøstyrelsen
præcisere, at virksomheder, som efter CVR-reglerne ikke er forpligtede til at lade sig registrere,
heller ikke behøver at oplyse CVR-nummer til WEEE-system. Miljøstyrelsen vurderer, at dette
særligt vil være relevant for producenter og importører i andre EU-lande.

Du kan læse om CVR-reglerne på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside:
www.eogs.dk/sw11806.asp og indhente nærmere information hos www.weee-system.dk.

5. Indsamlingsordninger (§ 6, § 7 og § 8)

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er etableret indsamlingsordninger i form af bringeordninger for
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, i stedet for eller som supplement til bringeordninger efter stk. 1, etablere
indsamlingsordninger i form af henteordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingssteder til opsamling af affald, som nævnt i stk. 1 og 2.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal på alle indsamlingssteder, jf. stk. 3, sikre, at affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) fra husholdninger sorteres i følgende fraktioner:
1) Store husholdningsapparater og salgsautomater.
2) Små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj undtagen stationære industrielle værktøjer i
stor skala, legetøj og fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede
produkter) samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter.
3) It- og teleudstyr.
4) Forbrugerudstyr.
5) Belysningsudstyr.
Stk. 5. Efter forudgående aftale mellem kommunalbestyrelsen og WEEE-system kan affaldet sorteres i flere
fraktioner end de i stk. 4 nævnte.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter frister for afhentning fra indsamlingsstederne, hvis ikke andet er fastsat
i de i § 16, stk. 6 nævnte aftaler.

Bestemmelsen fastlægger kommunernes pligt til at sørge for, at der findes indsamlingsordninger for
WEEE fra husholdninger, som minimum i form af bringeordninger, dvs. at husholdninger typisk
kan aflevere WEEE på kommunale genbrugsstationer. Disse ordninger kan erstattes eller suppleres
med henteordninger og gebyrfinansieres. Aflevering af WEEE fra husholdninger skal være gratis
for borgerne, og WEEE skal sorteres i mindst fem fraktioner som nævnt i bekendtgørelsens § 6 stk.
4. Efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og WEEE-system kan WEEE sorteres i flere fraktioner
end de i stk. 4 nævnte.

Miljøstyrelsen forventer, at de enkelte kommuner i deres regulativer fastsætter, om de ønsker at
anvende hente- eller bringeordninger. Kommunerne har således ikke ansvar for behandlingen af
WEEE, men skal sikre at WEEE sorteres i de i stk. 4 nævnte fraktioner.

§ 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter senest den 31. marts 2006 i et regulativ nærmere bestemmelser om
anvisning af affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, nr. 2, litra b.

Bestemmelsen fastlægger, at kommunerne har en anvisningspligt for affald af andet elektrisk og
elektronisk udstyr, det vil sige for affald, der ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller for
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udstyr, der overstiger  spændingsgrænserne på 1000 Volt for vekselstrøms vedkommende eller 1500
Volt for  jævnstrøms vedkommende.
Denne paragraf gælder både for husholdninger og virksomheder, der hermed fortsat har et krav på
at få anvist en eller flere behandlingsmuligheder for behandling af deres elektriske og elektroniske
affald.

§ 8. Enhver er forpligtet til at benytte indsamlings- og anvisningsordninger oprettet i henhold til §§ 6 og 7 eller
lovens § 9 j, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Enhver kan aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt affald af andet elektrisk og
elektronisk affald til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.
Stk. 3. Forhandlere og andre, der modtager affald i henhold til stk. 2, skal benytte indsamlingsordningerne
oprettet i henhold til § 6 eller lovens § 9 j. Større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra
husholdninger, modtaget i henhold til stk. 2, skal dog afleveres til en virksomhed efter aftale med WEEE-system.
Stk. 4. Indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, omfattet af stk. 2, anses,
ved aflevering til kommunale affaldsordninger eller ved aflevering i henhold til stk. 3, i denne bekendtgørelse for
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger.

Ifølge bestemmelsen er alle forpligtet til at aflevere WEEE fra husholdninger til de kommunale
indsamlingsordninger eller til forhandlere, der tilbyder at modtage WEEE, og der markedsfører
udstyr af denne type (dog ikke nødvendigvis udstyr af samme mærke).

Hvis WEEE fra husholdninger er indsamlet af forhandlere, kan det, når der er tale om mindre
mængder afleveres til de kommunale indsamlingsordninger (genbrugsstationer eller andre
indsamlingssteder). I tilfælde af større mængder skal der indgås en aftale med WEEE-system. Da
kapaciteten på genbrugsstationerne eller indsamlingsstederne kan variere fra kommune til
kommune, er det kommunerne, der fastslår, hvornår der er tale om større mængder.

Desuden slår § 8, stk. 1 fast, at alle skal benytte de kommunale anvisningsordninger (jfr. § 7) for
andet elektrisk og elektronisk affald.

6. Producentregister for elektrisk og elektronisk udstyr/EEE (§ 9 og § 10)

§ 9. WEEE-system opretter et producentregister.

Bestemmelsen slår fast, at WEEE-system skal oprette et producentregister. WEEE-systems opgaver
er beskrevet i lovens § 9 p:

§ 9 p. Miljøministeren kan til en af ministeren godkendt privat organisation henlægge kompetencen til at
1) vurdere, om forpligtelsen efter § 9 j og § 9 l, stk. 1, er opfyldt,
2) vurdere, om der er stillet passende sikkerhed og til at disponere over denne, jf. § 9 k, stk. 1,
3) vurdere, om en kollektiv ordning repræsenterer en passende sikkerhed, jf. § 9 k, stk. 1,
4) oprette og drive et producentregister, jf. § 9 n, og
5) indhente oplysninger efter § 9 o, stk. 2-5.
Stk. 2. Ministeren udpeger bestyrelsen for den i stk. 1 nævnte organisation efter indstilling fra producenter,
importører og brancheorganisationer på området. Endvidere godkender ministeren vedtægter samt
retningslinjer for organisationens drift og administration.
Stk. 3. Afgørelser truffet af den private organisation kan påklages til ministeren eller til den, ministeren
bemyndiger hertil.
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Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af den af ministeren godkendte
private organisations omkostninger ved administration og kontrol, jf. stk. 1

WEEE-system har følgende internet-adresse: www.weee-system.dk.

§ 10. Enhver, der erhvervsmæssigt producerer eller importerer elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE), har
pligt til at lade sig registrere hos WEEE-system i det i § 9 nævnte producentregister.
Stk. 2. Anmodningen om registrering skal fremsendes senest den 1. januar 2006. Virksomheder, der påbegynder
markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) efter den 1. januar 2006, skal anmode om registrering
senest 14 dage, før markedsføringen påbegyndes.
Stk. 3. Anmodningen om registrering skal indeholde:
1) Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer.
2) Angivelse af de former for udstyr, under de i bilag 1 nævnte kategorier, der markedsføres eller påtænkes
markedsført.
3) Oplysninger om, hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt, herunder om virksomheden har etableret en
individuel indsamlingsordning eller er tilsluttet en kollektiv ordning.
4) Oplysning om, hvilke navne eller bomærker, virksomheden anvender ved mærkning, jf. § 20.
Stk. 4. Anmodningen om registreringen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.
Stk. 5. Såfremt en producent eller importør er registreret som deltager i en kollektiv ordning, kan producenten
eller importøren overdrage forpligtelsen, jf. stk. 2-4, til den kollektive ordning.
Stk. 6. WEEE-system bekræfter registreringen over for virksomheden senest 14 dage efter modtagelsen af
anmodningen med samtlige de i stk. 3 nævnte oplysninger, dog således at ansøgninger om registrering indsendt
før den 1. januar 2006 bekræftes senest den 28. februar 2006.
Stk. 7. En registreret virksomhed skal inden 14 dage oplyse om ændringer i de forhold, som er nævnt i stk. 3.

Bestemmelsen fastslår i stk. 1 og stk. 2, at enhver, der producerer i Danmark eller importører til det
danske marked skal anmode om registrering inden den 1. januar 2006, eller efter den 1. januar 2006
senest 14 dage, før markedsføringen af et produkt påbegyndes.

For så vidt angår kravet om at oplyse CVR-nummer kan Miljøstyrelsen præcisere, at virksomheder,
som efter CVR-reglerne ikke er forpligtede til at lade sig registrere, heller ikke behøver at oplyse
CVR-nummer til WEEE-system. Du kan læse om CVR-reglerne på Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens hjemmeside: www.eogs.dk/sw11806.asp.

I forbindelse med registreringen skal producenter og importører levere en række oplysninger til
WEEE-system, herunder
- navn, adresse og CVR-nummer
- de former for udstyr under de i bilag 1 nævnte kategorier, der markedsføres eller påtænkes

markedsført
- hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt
- hvilke navne eller bomærke, der anvendes ved mærkning af EEE jfr. § 20.

Bestemmelsens stk. 5 fastslår, at forpligtigelserne i henhold til stk. 2-4 kan overlades til en kollektiv
ordning, såfremt man er registreret som deltager i ordningen.

WEEE-system fastsætter de nærmere betingelser, procedurer osv. i forbindelse med registreringen.
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§ 11. Distributører og forhandlere må ikke aftage og forhandle elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) fra
producenter og importører, som ikke er registreret efter § 10.

Bestemmelsen fastslår, at distributører og forhandlere ikke må sælge udstyr omfattet af WEEE-
producentansvar fra producenter eller importører, der ikke er registreret i WEEE-system.

7. Sikkerhedsstillelse for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) fra husholdninger (§ 12 og
      § 13)

§ 12. For elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der markedsføres til brug for husholdninger efter den 31. marts
2006, skal producenter og importører, inden udstyret markedsføres, og mindst én gang årligt, stille passende
sikkerhed og dokumentere dette over for WEEE-system.
Stk. 2. Producenter og importører skal i forbindelse med sikkerhedsstillelse efter stk. 1 til WEEE-system
indberette mængden af markedsført elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug for husholdninger i det
forudgående kalenderår, og den mængde elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug i husholdninger, som
forventes markedsført i det følgende år.
Stk. 3. Væsentlige ændringer i forhold til indberetningen efter stk. 2 af de forventede markedsførte mængder
elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), skal indberettes inden 14 dage til WEEE-system.
Stk. 4. Såfremt den mængde markedsført elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til brug i husholdninger, som
sikkerheden er beregnet ud fra, viser sig ansat for lavt i forhold til den reelt markedsførte mængde elektrisk og
elektronisk udstyr (EEE), stilles der yderligere sikkerhed beregnet ud fra den reelt markedsførte mængde
elektrisk og elektronisk udstyr (EEE).
Stk. 5. Sikkerhedens størrelse fastsættes af WEEE-system på baggrund af de kendte eller forventede
omkostninger ved affaldsbehandling af det pågældende elektriske og elektroniske udstyr (EEE) til brug for
husholdninger, herunder mængden, arten og levetiden for det markedsførte elektriske og elektroniske udstyr
(EEE).
Stk. 6. WEEE-system træffer afgørelse om fritagelse for sikkerhedsstillelse for de fremtidige
håndteringsudgifter, såfremt
1) en kollektiv ordning har tilslutning fra minimum 10 producenter og importører eller 30 % af de registrerede
producenter og importører inden for én af de i bilag 1 angivne kategorier, og producenternes og importørernes
markedsandel sammenlagt udgør mindst 30 % af samtligt det af registrerede producenters og importørers
markedsførte udstyr indenfor én af de i bilag 1 angivne kategorier og
2) den kollektive ordning opfylder nærmere retningslinjer fastsat af Miljøstyrelsen.
Stk. 7. Indberetning i henhold til stk. 2 skal attesteres af producentens eller importørens revisor.

Ifølge bestemmelsen skal der stilles sikkerhed for EEE, der markedsføres til brug for husholdninger,
og dette skal dokumenteres over for WEEE-system (stk. 1).

Producenter og importører skal indberette, hvor meget EEE de har solgt i det foregående kalenderår,
og hvor meget der forventes solgt i det efterfølgende kalenderår (stk. 2). Denne indberetning skal
attesteres af en revisor (stk. 7). Væsentlige ændringer i forhold til indberetningen skal meddeles til
WEEE-system (stk. 3).

Hvis  mængden af det markedsførte EEE er større end den mængde EEE, som sikkerhedsstillelsen
er beregnet udfra, skal der stilles yderligere sikkerhed (stk. 4).

Størrelsen af sikkerheden fastsættes af WEEE-system på baggrund af kendte eller forventede
omkostninger ved affaldsbehandling, mængderne, arten og levetiden af det markedsførte EEE (stk.
5).
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WEEE-system kan fritage for sikkerhedsstillelse for den fremtidige affaldsbehandling, såfremt
producenten eller importøren er tilsluttet en kollektiv ordning, der har tilslutning fra mindst 10
producenter eller importører eller mindst  30% af de registrerede producenter og importører
indenfor én af de 10 produktkategorier jfr. bilag 1 og deres markedsandel udgør mindst 30% af det
registrerede markedsførte EEE indenfor én af kategorierne (stk. 6, nr.1) og den kollektive ordning
opfylder nærmere retningslinier fastsat af Miljøstyrelsen (stk. 6, nr.2).

Hvis ovenstående kriterier er opfyldt er det forudsat at den kollektive ordning  i sig selv udgør
sikkerhedsstillelsen.

§ 13. Sikkerhed stillet i henhold til § 12 frigives til producenten eller importøren, når producenten eller
importøren har dokumenteret, at det efter § 16 tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra
husholdninger er tilbagetaget og særskilt håndteret.
Stk. 2. Sikkerhed stillet i henhold til § 12 frigives til brug for betaling af transport og særskilt håndtering samt
administrationsomkostninger for WEEE-system, hvis producenten eller importøren ikke afhenter det efter § 16
tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr inden for de fastsatte tidsfrister.
Stk. 3. Sikkerhed stillet i henhold til § 12 frigives, såfremt de reelt markedsførte mængder elektrisk og
elektronisk udstyr (EEE) fra husholdninger er mindre end de mængder elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)
fra husholdninger, som sikkerheden er beregnet ud fra.

Sikkerheden frigives til producenten eller importøren, når der foreligger dokumentation for
behandling af det WEEE, som han har fået tildelt jfr. bekendtgørelsens § 16 (stk. 1), eller når de
reelt markedsførte mængder EEE er mindre end den mængde, sikkerheden er beregnet ud fra (stk.
3).

Såfremt WEEE ikke er afhentet inden for de fastsatte tidsfrister, anvendes sikkerheden af WEEE-
system til dækning af omkostningerne til transport og affaldsbehandling samt til dækning af
administrationsomkostninger (stk. 2).

8.  Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra erhverv (§ 14 og § 15)

Det følger af  Lov nr. 385 af 25. maj 2005, som implementerer elskrotdirektivet, at producenter og
importører for egen regning skal ”foranstalte tilbagetagning samt genanvendelse eller særlig
håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er markedsført af producenten eller
importøren…” :

§ 9 j. Producenter og importører skal for egen regning foranstalte tilbagetagning samt genanvendelse eller særlig
håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er markedsført af producenten eller importøren efter
den 31. december 2005, medmindre der er fastsat andre regler i medfør af § 44 og § 45, stk. 2. Denne forpligtelse
kan også opfyldes gennem tilbagetagning samt genanvendelse eller særlig håndtering af samme mængde af
tilsvarende udstyr markedsført i Danmark af andre producenter eller importører.
Stk. 2. Forpligtelsen efter stk. 1 kan opfyldes gennem deltagelse i en kollektiv ordning.

Det er ligeledes i forbindelse med lovbehandlingen præciseret, at en indsamlingsordning er en del af
at foranstalte tilbagetagning. Udgangspunktet for affald af elektrisk og elektronisk udstyr både fra
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husholdninger og fra erhverv er således, at producenter og importører pålægges en pligt til at
foranstalte tilbagetagning og dermed også indsamling af affaldet (WEEE).

Af lovtekniske grunde er dette udgangspunkt alene præciseret i bekendtgørelsen for
husholdningsaffald, hvor reglerne om indsamlingsordninger er beskrevet i § 6. Miljøstyrelsen skal
derfor fremhæve, at forpligtelsen for producenter og importører til at foranstalte tilbagetagning samt
genanvendelse eller særlig håndtering af affaldet påhviler producenter og importører af
erhvervsaffald, selvom dette ikke eksplicit følger af bekendtgørelsen.

Elskrotreglerne udstikker altså ingen krav til, hvordan producenter og importører af elektrisk og
elektronisk udstyr til erhverv vil sørge for at opfylde forpligtelsen til at tilbagetage og sikre den
korrekte affaldshåndtering. Det er overladt til producenterne og importørerne selv, om de f.eks.
ønsker at organisere sig med en kollektiv ordning, eller om de individuelt vil opfylde deres
forpligtelse.

Det er dog værd at bemærke, at bekendtgørelsen indeholder to specifikke undtagelser  til
udgangspunktet om, at producenter og importører er forpligtet til at foranstalte tilbagetagning og
indsamling af erhvervsaffald:

§ 14. Slutbrugeren af elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE), som er markedsført før den 1. april 2006 til brug
for erhverv, skal foranstalte udstyret særskilt håndteret jf. § 21, på dertil godkendte anlæg.
Stk. 2. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) kan dog uanset stk. 1 i forbindelse med køb af nyt
elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) til brug for erhverv uden beregning aflevere affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) markedsført før den 1. april 2006 til producenten eller importøren, hvis det nye
udstyr erstatter det udstyr, som er markedsført før den 1. april 2006.

1. Ifølge bestemmelsen skal slutbrugeren for egen regning håndtere udstyr markedsført før den 1.
april 2006 til erhverv (historisk affald)  i henhold til håndteringsreglerne (se § 21) på dertil
godkendte anlæg (§ 14,stk. 1). Dog kan en bruger tilbagelevere ”historisk” WEEE uden beregning
til producenten eller importøren, hvis brugeren køber nyt udstyr, der erstatter det udstyr, der er købt
før den 1.4. 2006 (§ 14, stk. 2). Der er tale om et 1:1-forhold, uden at der kan stilles krav til, at det
tilbageleverede WEEE skal være af samme mærke  som det nykøbte EEE.

§ 15. Producenter og importører, der, efter den 31. marts 2006, markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr
(EEE) til erhverv kan aftale med køberen af udstyret, at denne overtager producentens eller importørens
forpligtelser i henhold til lovens § 9 j, for så vidt angår det udstyr, som køberen køber.
Stk. 2. Producenter og importører, der overdrager forpligtelser, jf. stk. 1, skal hvert år senest den 31. marts, og
første gang senest den 31. marts 2007, fremsende information til WEEE-system om aftaler indgået efter stk. 1
samt om mængden af udstyr, der er omfattet af aftalerne med henblik på registrering i WEEE-system.

2. Det kan aftales, at køberen af EEE kan overtage producentens eller importørens forpligtelser til
for egen regning at foranstalte tilbagetagning samt genanvendelse og særlig håndtering af WEEE af
udstyr, der er markedsført efter d. 31.03.2006 (stk. 1). Producenter og importører skal hvert år
senest d. 31. marts (og første gang 31. marts 2007) fremsende information til WEEE-system om
aftalerne samt om mængden, der er omfattet af aftalerne (stk. 2).
Det anbefales at bruge skriftlige og juridisk bindende kontraktklausuler for at kunne dokumentere
overdragelsen af producentansvaret for så vidt angår tilbagetagning af WEEE.
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9.  Tildelingsordning for WEEE fra husholdninger (§ 16)

§ 16. Producenter og importører skal i forhold til deres markedsandel modtage en forholdsmæssig andel af
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, inden for de i bilag 1 angivne kategorier,
som producenten eller importøren har markedsført, og foranstalte dette affald særskilt håndteret, jf. § 21.
WEEE-system tildeler producenten eller importøren det affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra
husholdninger, som producenten eller importøren skal afhente fra de kommunale ordninger og foranstalte
særskilt håndteret.
Stk. 2. Ved tildeling af affald, efter stk. 1, søges affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra
husholdninger, som skal afhentes og håndteres særskilt, fordelt geografisk rimeligt. Hvis WEEE-system
bestemmer det, har producenter og importører pligt til at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) fra hele landet.
Stk. 3. Producenter og importører skal afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra
husholdninger, efter stk. 1, på indsamlingsstedet inden for en af WEEE-system fastsat frist.
Stk. 4. Når affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger afhentes, afleveres en beholder på
indsamlingsstedet, svarende til den beholder, som afhentes.
Stk. 5. Producenter og importører skal, ved afhentning af tildelt affald, overholde vilkår fastsat af WEEE-system
for afhentning, herunder krav til indsamlingsmateriel af affald af elektrisk og elektronisk (WEEE) udstyr fra
husholdninger og krav til frister for afhentning af affald fra indsamlingsstederne.
Stk. 6. Forud for WEEE-systems tildeling af affald til producenter og importører indgår WEEE-system og den
pågældende kommunalbestyrelse en aftale om de nærmere vilkår for afhentning, herunder indsamlingsmateriel
til affald af elektrisk og elektronisk (WEEE) udstyr fra husholdninger og krav til frister for afhentning af affald
fra indsamlingsstederne.
Stk. 7. Såfremt tildelt affald efter stk. 1 ikke afhentes som fastsat i stk. 3, kan WEEE-system lade tredjemand
udføre opgaven for producentens eller importørens regning. WEEE-system kan opkræve et beløb svarende til
udgiften ved at tilbagetage og særskilt håndtere det affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra
husholdninger, som producenten eller importøren skulle have foranstaltet tilbagetaget og særskilt håndteret,
samt de administrationsomkostninger, som er forbundet hermed for WEEE-system.
Stk. 8. Miljøstyrelsen kan, efter forhandlinger med KL, Affald Danmark og RenoSam samt WEEE-system,
fastsætte nærmere krav til indholdet af aftalerne, jf. stk. 6.

Producenter og importører skal modtage den andel af WEEE fra husholdninger, der svarer til deres
andel af markedsførte mængder indenfor de i bilag 1 angivne kategorier. Derudover er producenter
og importører forpligtet til at få dette affald behandlet i henhold til reglerne. Det er WEEE-system,
der tildeler affaldet (stk. 1), hvis muligt efter en geografisk rimelig fordeling (stk. 2). Dette betyder
bl.a., at en producent skal være indstillet på at afhente en blanding af WEEE af diverse produkter
inden for en kategori fra modtagepladser flere steder i landet.

Affaldet skal afhentes inden for en af WEEE-system fastsat frist (stk. 3), og der skal afleveres en
beholder svarende til den, der bliver afhentet (stk. 4). WEEE-system kan fastsætte vilkår for
afhentning af WEEE fra husholdninger, som skal overholdes af producenter og importører (stk. 5)
WEEE-system er forpligtet til at  indgå en aftale  med de pågældende kommunalbestyrelser, om de
nærmere vilkår, herunder krav til frister og indsamlingsmateriel, forud tildeling af affald (stk. 6).
Miljøstyrelsen kan efter forhandlinger med KL, Affald Danmark, RenoSam samt WEEE-system
fastsætte nærmere krav til indholdet af aftalerne (stk. 8).

Stk. 7 fastslår, at WEEE-system kan lade tredjemand udføre opgaven for producentens eller
importørens regning, såfremt tildelt affald ikke afhentes og behandles, samt at der skal betales for
WEEE-systems administrationsomkostninger.

Klage over afgørelser truffet af WEEE-system kan påklages til Miljøstyrelsen.
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10.  Informations- og oplysningspligt for EEE ( § 17, § 18, § 19)

§ 17. Producenter og importører skal i salgs- og informationsmateriale, herunder i brugsanvisninger, oplyse
brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) markedsført til brug i husholdninger om:
1) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke må bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald,
2) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal indsamles særskilt,
3) affaldsordningen for det pågældende udstyr,
4) brugerens rolle i forbindelse med genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse,
5) de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af tilstedeværelse af farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr (EEE), samt
6) betydningen af mærkning i henhold til § 20.
Stk. 2. Informations- og oplysningspligten, efter stk. 1, kan opfyldes ved at gengive en af Miljøstyrelsen
udarbejdet standardtekst.

Brugere af EEE til brug i husholdninger skal informeres om sortering, indsamling og genbrug,
genanvendelse og nyttiggørelse af WEEE, samt den miljømæssige betydning af EEE og
betydningen af mærkningen af EEE. Dette skal ske på en for brugeren praktisk måde, dvs. i salgs-
og informationsmateriale, på CD-rom (hvis den er vedlagt produktet) eller elektronisk (såfremt
denne information er indlagt i produktet) (stk. 1).

Miljøstyrelsen har udarbejdet følgende standardtekst, der ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være
farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk
udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

                                                          

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre
indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes
hos kommunens tekniske forvaltning.
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Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr
sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at
mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af
elektrisk og elektronisk udstyr.

§ 18. Producenter og importører skal stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for
virksomheder, der håndterer affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), senest et år efter udstyrets første
markedsføringsdato, dog tidligst den 1. januar 2007. Pligten kan opfyldes ved at informere herom på
producentens eller importørens hjemmeside.
Stk. 2. Producenter og importører skal fremsende oplysninger, jf. stk. 1, om hjemmeside m.v., hvoraf de
fornødne oplysninger fremgår, til WEEE-system senest et år efter første markedsføringsdato, dog tidligst den 1.
januar 2007.

Producenter og importører skal stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til
rådighed for oparbejdningsvirksomhederne. Dette skal ske senest 1 år efter første
markedsføringsdato, dog tidligst 1. januar 2007. Oplysningerne kan lægges på producentens eller
importørens hjemmeside (stk. 1), og oplysningerne  skal sendes til WEEE-system indenfor de
nævnte tidsfrister.

Det forventes, at producenterne informerer om genbrugsmulighederne for udstyret  samt om de
stoffer, materialer og komponenter, der er del af udstyret, og som skal udtages ved særskilt
håndtering af affald jfr. bekendtgørelsens bilag 2.

§ 19. Producenter og importører skal hvert år, senest den 31. marts og første gang den 31. marts 2007, dækkende
det forudgående kalenderår, til WEEE-system indberette oplysninger om mængder af affald af elektrisk eller
elektronisk udstyr (WEEE) fordelt på de i bilag 1 nævnte grupper af udstyr, som er markedsført, samt
oplysninger om mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der er tilbagetaget og særskilt
håndteret, jf. § 21. Indberetningen skal ske i en form, som Miljøstyrelsen fastsætter.
Stk. 2. Såfremt en producent eller importør er registreret som deltager i en kollektiv ordning, kan producenten
eller importøren overdrage forpligtelsen, jf. stk. 1, til den kollektive ordning.

Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts indberette oplysninger om mængder af
EEE, der er markedsført det foregående kalenderår indenfor de enkelte kategorier i
bekendtgørelsens bilag 1. Derudover skal producenter og importører indberette oplysninger om
mængder af WEEE, der er tilbagetaget og behandlet i henhold til reglerne i bekendtgørelsens § 21.
Oplysningerne skal indberettes til WEEE-system. Producenter og importører, som har markedsført
elektrisk og elektronisk udstyr i 2006, skal sende den første indberetning til WEEE-system senest
den 31. marts 2007.

Oplysningerne skal ske i en form, som Miljøstyrelsen fastlægger (stk. 1). Miljøstyrelsen vil
udarbejde et skema til brug for denne indberetning.

Bekendtgørelsens stk. 2 giver mulighed for, at forpligtelsen for den enkelte producent eller importør
til at indberette kan overdrages til en kollektiv ordning, hvor producenten eller importøren er
medlem af en sådan ordning.
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11.  Mærkning (§ 20)

§ 20. Producenter og importører skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der fremstilles i Danmark
eller importeres efter den 13. august 2005. Mærkningen skal være i overensstemmelse med bilag 4.
Stk. 2. Mærkningen af udstyret, efter stk. 1, kan undlades, såfremt udstyrets størrelse eller funktion udelukker
muligheden herfor. Piktogrammet skal i så fald være optrykt i brugsanvisning, garantibevis eller på emballagen.
Stk. 3. Producenter og importører kan uanset stk. 1, 2. pkt. og stk. 2 udføre mærkningen ved anvendelse af
standarden DS/EN 50419.
Stk. 4. Producenter og importører skal mærke elektriske og elektroniske apparater (EEE), der fremstilles i
Danmark eller importeres efter den 13. august 2005 med virksomhedens navn eller bomærke, således at
producenten eller importøren af apparatet entydigt kan identificeres.

Elskrotbekendtgørelsen indeholder to bestemmelser om mærkning. Det første krav om mærkning
følger af bekendtgørelsens stk. 1-3. Ifølge disse bestemmelser skal producenter og importører, der
importerer eller markedsfører EEE efter d. 13. august 2005,  sikre, at udstyret bliver mærket med et
piktogram (den ’overkrydsede skraldespand’), jfr. bekendtgørelsens bilag 4 (stk. 1). Piktogrammet
skal som udgangspunkt anbringes på produktet. Hvis dette ikke er muligt, som følge af produktets
størrelse eller funktion  skal mærket anbringes på udstyrets emballage, i brugsvejledningen eller i
garantibeviset. (stk. 2)  Producenter og importører kan vælge at anvende standard DS/EN 50419 i
stedet for piktogrammet i bilag 4 til bekendtgørelsen.
Det andet krav om mærkning følger af bekendtgørelsens stk. 4. Ifølge denne bestemmelse skal
producenter og importører mærke udstyret med virksomhedens navn eller bomærke, således at
producenten eller importøren  entydigt kan identificeres (stk. 4). Producenter og importører skal
meddele WEEE-system, hvilke navne eller bomærker, virksomheden vil anvende som mærkning
efter § 20, stk. 4 (jfr. § 10, stk. 3, nr. 4).

Miljøstyrelsen anser ikke det sidste mærkningskrav for at være centralt for, at ordningen kommer til
at fungere. Miljøstyrelsen vil derfor drøfte dette spørgsmål med Kommissionen og andre
medlemslande med henblik på at få kravet ændret.

12.  Særskilt håndtering af WEEE og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr (§ 21 og
       § 22)

§ 21. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE),
at sikre udtagning af alle væsker samt de i bilag 2 nævnte komponenter m.v. Håndteringen af de udtagne stoffer,
materialer og komponenter skal ske efter forskrifterne i bilag 3.
Stk. 2. Udtagning af de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foregå indendørs på et
impermeabelt areal.
Stk. 3. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og
komponenter, at sikre, at disse stoffer, materialer og komponenter håndteres efter retningslinjerne i bilag 3.
Stk. 4. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE),
at indberette til WEEE-system hvilket affald, der er modtaget fra hvem, og hvilken behandling der er sket af
affaldet.
Stk. 5. Opbevaring af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal ske under tag og på et impermeabelt
areal.
Stk. 6. Enhver, der foretager udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. stk. 1, skal have etableret
vægte til vejning af de udtagne affaldsfraktioner.

Det følger af den overordnede miljølovgivning, at affaldsbehandling af affald kun må foregå på
dertil godkendte anlæg, dvs. at disse anlæg skal have en miljøgodkendelse.
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Derfor er der i § 21 nedfældet en del specifikke bestemmelser om udtagning af stoffer, materialer
og komponenter ved selektiv behandling jfr. bekendtgørelsens bilag 2 samt håndtering heraf jfr.
bilag 3 (stk. 1). Kravene følger af direktivet og bestemmelsen gælder derfor kun for WEEE. § 22
gælder for affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr.
§ 21 stiller krav om, at behandling skal foregå indendørs på et fast og impermeabelt areal (stk. 2), at
de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal følge retningslinierne i bilag 3 (stk. 3), at der
skal gives oplysning til WEEE-system om affaldstype, kilde og behandlingsform af WEEE (stk. 4),
at WEEE skal opbevares under tag og på et fast areal (stk. 5), samt at der skal være etableret vægte
til vejning af de udtagne affaldsfraktioner (stk. 6).

§ 22. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. §
3, nr. 2, litra b, at håndtere dette miljømæssigt forsvarligt, herunder som minimum at sikre udtagning af alle
væsker, asbest, batterier og kviksølvholdige komponenter, samt sikre genanvendelse af affaldet. Håndteringen af
de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal ske efter forskrifterne i bilag 3.
Stk. 2. Det påhviler enhver, der til videre håndtering modtager de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og
komponenter, at sikre, at disse stoffer, materialer og komponenter håndteres efter retningslinjerne i bilag 3.

Bestemmelsen omfatter affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, det vil sige affald af det
udstyr, der ikke er omfattet af bilag 1 (listen over kategorier af EEE) eller som overstiger
spændingsgrænserne (1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms
vedkommende), og som dermed ikke er omfattet af producentansvaret.

Formålet med denne bestemmelse er at sikre, at alt affald af elektrisk og elektronisk udstyr
behandles på en miljømæssig forsvarlig måde. Der er derfor fastsat krav om, at det som  minimum
sikres, at alle væsker, asbest, batterier og kviksølvholdige komponenter udtages af affald af andet
elektrisk og elektronisk udstyr, at genanvendelse af affaldet sikres, samt at de udtagne stoffer,
materialer og komponenter håndteres efter retningslinierne i bilag 3 (stk. 1). Endelig skal de
virksomheder, der modtager de i bilag 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter, håndtere disse
efter retningslinierne i bilag 3.

I bekendtgørelsens § 7 er det fastlagt, at kommunerne i et regulativ senest d. 31. marts 2006 skal
fastsætte nærmere retningslinier om anvisning af andet elektrisk og elektronisk udstyr, mens § 8
fastsætter kravet om, at enhver er forpligtet til at benytte de af kommunen etablerede
indsamlingsordninger (jfr. § 6 for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger) eller
anvisningsordninger (jfr. § 7 for andet elektrisk og elektronisk affald).

13.  Krav til nyttiggørelse og genanvendelse (§ 23 og § 24)

§ 23. Producenter og importører skal, med virkning fra den 31. december 2006, sikre, at der ved håndtering af
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) nyttiggøres:
1) Mindst 80 % af det i bilag 1, nr. 1 og 10 nævnte udstyr.
2) Mindst 75 % af det i bilag 1, nr. 3 og 4 nævnte udstyr.
3) Mindst 70 % af det i bilag 1, nr. 2, 5, 6, 7 og 9 nævnte udstyr.
4) Mindst 80 % af udstyr af gasudladningslamper.
Stk. 2. Nyttiggørelsesandelen opgøres på grundlag af den modtagne tonnage affald pr. kalenderår, og den andel
heraf, der efter særskilt behandling, jf. § 21, er leveret til nyttiggørelse.
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Bestemmelsen definerer minimumsprocentsatser for nyttiggørelse af WEEE. Former og metoder for
nyttiggørelse er defineret i bilag 6, hvoraf det fremgår, at alle genvindingsformer inkl. forbrænding
med energiudnyttelse er omfattet af definitionen.

§ 24. Producenter og importører skal, med virkning fra den 31. december 2006, sikre, at der ved håndtering af
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) genbruges eller genanvendes:
1) Mindst 75 % af det i bilag 1, nr. 1 og 10 nævnte udstyr.
2) Mindst 65 % af det i bilag 1, nr. 3 og 4 nævnte udstyr.
3) Mindst 50 % af det i bilag 1, nr. 2, 5, 6, 7 og 9 nævnte udstyr.
Stk. 2. Genbrugs- eller genanvendelsesandelen opgøres på grundlag af den modtagne tonnage affald pr.
kalenderår og andelen heraf, der efter særskilt behandling, jf. § 21, er leveret til genbrug eller genanvendelse.

Denne paragraf definerer tilsvarende minimumsprocentsatser for genbrug og genanvendelse (den
fysiske udnyttelse af affaldet) af EEE.

Kravene  i § 23 og § 24 sammenfattes i følgende tabel:

Kategori            nyttiggørelse (§ 23)      genbrug/genanvendelse (§ 24)

1 og 10      mindst 80 % mindst 75 %
3 og 4      mindst 75 % mindst 65 %
2,5,6,7 og  9      mindst 70 % mindst 50 %
gasudladnings-
lamper      mindst 80 %

Opgørelsen af nyttiggørelses- henholdsvis genbrugs- eller genanvendelsesdelen opgøres på
grundlag af den modtagne tonnage WEEE per kalenderår (§ 23, stk.. 2 og § 24, stk. 2).

Det følger af direktivet, at Europa-Parlamentet og Rådet på forslag af Kommissionen senest d. 31.
december 2008 skal opstille nye mål for nyttiggørelse og genbrug/genvinding, samt mål for de
produkter der henhører under kategori 8 (medicinske produkter).

14.  Kommunale anlæg (§ 25)

§ 25. Kommunalbestyrelsen kan, indtil den 31. december 2006, fortsat drive eksisterende kommunale
behandlingsanlæg, som er sat i drift inden den 1. januar 2005, og som er godkendt til behandling af affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fortsat drive de i stk. 1 nævnte kommunalt ejede anlæg efter den 31. december
2006 på betingelse af:
1) at kommunalbestyrelsen sikrer, at anlægget udskilles til et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab,
2) at kommunalbestyrelsen, i forbindelse med udskillelsen efter nr. 1, sikrer, at der foretages en værdiansættelse
til markedspris af det kommunale anlægs aktiver,
3) at kommunalbestyrelsen, ved drift af de i stk. 2 nævnte anlæg, sikrer en regnskabsmæssig adskillelse fra
kommunens øvrige drift, i overensstemmelse med principperne i direktiv 52/2000 om gennemskueligheden af de
økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder,
4) at kommunalbestyrelsen sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke, omfattes af den til
enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v.,
5) at kommunalbestyrelsen sikrer, at driften af et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke, er
fuldstændig adskilt fra den kommunale økonomi, herunder de kommunale renovationsgebyrer og
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6) at kommunalbestyrelsen sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke, driver virksomhed på
almindelige markedsmæssige vilkår.

Kommunale anlæg, som er godkendt til behandling af WEEE og som er sat i drift inden d. 1.januar
2005, kan fortsætte deres virksomhed indtil d. 31. december 2006 (stk.. 1).

Efter d. 31. december 2006 kan kommunale anlæg, jfr. stk. 2 fortsætte med deres virksomhed under
forudsætning af, at dette sker på almindelige markedsvilkår (stk.. 2, nr. 6),  at driften er fuldstændig
adskilt fra den kommunale økonomi, herunder de kommunale renovationsgebyrer (stk.. 2, nr. 5), at
kommunalbestyrelsen sikrer en regnskabsmæssig adskillelse fra kommunens øvrige drift (stk.. 2, nr.
3), at anlægget udskilles til selvstændigt aktie- eller anpartsselskab (stk.. 2, nr. 1), at der i
forbindelse med udskillelsen foretages en værdiansættelse til markedspris af det kommunale anlægs
aktiver (stk.. 2, nr. 2), og at et sådant selskab omfattes af den til enhver tid gældende lov om
erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (stk. 2, nr. 4).

Dermed kan kommunerne fortsat drive elskrotbehandlingsanlæg, selv om det ikke længere er en
kommunal opgave at behandle affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Bekendtgørelsens § 25
muliggør, at de eksisterende kommunale anlæg i en overgangsperiode kan fortsætte uændret. Fra
den 1. januar 2007 vil disse anlæg imidlertid skulle opfylde en række betingelser, som er fastsat af
konkurrencemæssige hensyn. Det bør understreges, at både overgangsbestemmelsen og muligheden
for at fortsætte driften efter den 1. januar 2007 alene omfatter kommunale anlæg, som er sat i drift
inden den 1. januar 2005. Det vil således ikke være muligt at oprette nye kommunalt ejede
elskrotbehandlingsanlæg.

15.  Gebyrer (§ 26)

§ 26. For behandling af ansøgning om registrering eller ændring af registrering i producentregistret betales et
gebyr pr. produktgruppe i bilag 1. Gebyret kan ikke overstige 5000 kr. pr. producent eller importør pr.
produktgruppe.
Stk. 2. For godkendelse af individuelle eller kollektive ordninger betales et gebyr. Gebyret kan ikke overstige 750
kr. pr. anvendt time.
Stk. 3. For administration af tildelingsordningen betales et gebyr. Gebyret kan ikke overstige 750 kr. pr. anvendt
time.
Stk. 4. Gebyrerne, som opkræves af WEEE-system, skal dække de faktiske omkostninger i forbindelse med
udførelsen af de i stk. 1-3 nævnte opgaver, men må ikke overstige de nævnte beløbsgrænser.

Det følger af bestemmelsen, at producenter og importører skal betale et gebyr for behandling af
ansøgning om registrering eller ændring af registrering i producentregisteret. Dette gebyr skal
betales for hver produktgruppe i bilag 1, som producenten eller importøren ønsker at markedsføre.
Der er fastsat et maksimumbeløb på 5000 kr. per producent eller importør per produktgruppe (stk.
1).

Der skal ligeledes betales gebyr for godkendelse af kollektive eller individuelle ordninger (stk. 2)
samt for administrationen af tildelingsordningen (stk. 3). For disse to administrative opgaver kan
gebyret ikke overstige 750 kr. pr. anvendt time.

Det følger af bestemmelsen, at WEEE-systems gebyrer skal være omkostningsbestemte.
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Miljøstyrelsen kan i øvrigt oplyse, at gebyrreglerne forventes ændret i 2006. Formålet hermed er
bl.a. at sikre, at gebyrerne også kan afspejle virksomhedernes markedsmæssige andel, således at
små virksomheder ikke bebyrdes urimeligt hårdt.

16.  Tilsyn og klage (§ 27 og § 28)

§ 27. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Miljøstyrelsen fører dog tilsyn med §§ 5, 9-13, 14, stk. 2, 15-20 og 23-25.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bestemmelserne i bekendtgørelsen (stk. 1), dog fører
Miljøstyrelsen tilsyn med bestemmelserne vedr. registrering (§§ 5, 9, 10 og 11), sikkerhedsstillelse
(§ 12 og § 13), håndtering af bestemmelserne vedr. WEEE fra erhverv (§ 14, stk.. 2 og § 15),
tildelingsordning for WEEE (§ 16), bestemmelserne vedr. informations- og oplysningspligt for EEE
(§§ 17, 18, og 19), mærkning (§ 20), kravene til nyttiggørelse og genbrug/genanvendelse (§ 23 og  §
24) samt bestemmelserne vedr. kommunale anlæg (§ 25).

§ 28. Afgørelser truffet af WEEE-system kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. § 9 p, stk. 3. Lovens kapitel 11 finder
tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af
WEEE-system i medfør af denne bekendtgørelse.
Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

WEEE-systems afgørelser kan påklages til Miljøstyrelsen. Tilsvarende finder
Miljøbeskyttelseslovens kap. 11 (Klage og søgsmål) anvendelse.

17.  Straffebestemmelser (§ 29)

§ 29. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:
1) undlader at foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udstyret efter § 5, stk. 1, eller undlader at
lade sig registrere eller at indberette oplysninger til WEEE-system efter § 5, stk. 2.
2) undlader at benytte indsamlings- og anvisningsordninger i henhold til § 8,
3) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) uden at have ladet sig registrere efter § 10,
4) aftager og forhandler elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) fra producenter eller importører, som ikke er
registrerede, efter § 11,
5) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr (EEE) uden at have stillet passende sikkerhed efter § 12,
6) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger i henhold til § 12,
7) undlader at foranstalte affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) særskilt håndteret i henhold til § 14,
stk. 1,
8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger i henhold til § 15, stk. 2,
9) undlader at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), eller undlader at overholde
fastsatte vilkår for afhentningen, efter § 16,
10) undlader at oplyse brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) efter § 17,
11) undlader at stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der
håndterer affald, efter § 18,
12) undlader at foretage indberetning af oplysninger efter § 19,
13) undlader at mærke elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) eller apparater (EEE) efter § 20,
14) undlader at særskilt håndtere affald af elektrisk eller elektronisk udstyr (WEEE) i henhold til § 21, eller
særskilt håndterer affald af elektrisk eller elektronisk udstyr (WEEE) i strid med § 21,
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15) undlader at særskilt håndtere affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til § 22, eller særskilt
håndterer affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr i strid med § 22, eller
16) undlader at opfylde genanvendelses eller nyttiggørelsesmålene i §§ 23 og 24.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov
uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er
1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

I denne bestemmelse beskrives en række forhold, der kan straffes med bøde (stk. 1) eller fængsel i
op til 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved
overtrædelsen er voldt skade på miljøet henholdsvis fremkaldt fare derfor, eller der er opnået eller
tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre (stk. 2). Juridiske personer kan
pålægges strafansvar (stk. 3).

18.  Ikrafttræden (§ 30)

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2006, dog træder §§ 9, 10 og 20 i kraft den 1. august 2005.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1067 af 22. december 1998 om håndtering af affald af elektriske og elektroniske
produkter og cirkulære nr. 132 af 13. juni 1996 om kommunale regulativer om bortskaffelse af CFC-holdige
kølemøbler ophæves den 1. april 2006.

Bekendtgørelsen og dermed producentansvaret træder i kraft d. 1. april 2006, dog er
bestemmelserne vedr. mærkning (§ 20) samt registrering (§ 9 og 10) allerede trådt i kraft d. 1.
august 2005 (stk. 1).
Samtidigt med ikrafttræden af den nye bekendtgørelse d. 1. april 2006 ophæves den gamle
bekendtgørelse vedrørende elektronikskrot og det hidtil gældende cirkulære om bortskaffelse af
CFC-holdige kølemøbler.
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C)  Nyttige tekster, links og bilag

Tekster:

Lov nr. 385 af 25. maj 2005 (Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse,  Producentansvar for
elektronikskrot m.v.) (På retsinfo.dk)

No. 385 of 25 May, 2005
Act amending the Environmental Protection Act (Producer liability for electronic waste, etc.)
(On DEPA homepage)

Bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 : Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) (På retsinfo.dk)

No. 664 of June 27, 2005
Statutory Order on management of waste electrical and electronic equipment (the WEEE Order)
(On DEPA homepage)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE), (EU-Tidende 2003 nr. L 37, s. 24)
www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/retsakter/direktiv/alle/32002L0096/

Direktiv 2003/108/EF om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE), (EU-tidende 2003 nr. L345, s. 106)
www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/retsakter/direktiv/alle/32003L0108/

Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/EC on the restriction of the Use of certain
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS) and Directive 2002/96/EC
on Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE); May 2005
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/pdf/faq_weee.pdf

Links:

Miljøstyrelsen:  www.mst.dk
Retsinformation :  www.retsinfo.dk
Dansk Standard:  www.ds.dk
WEEE-system:  www.weee-system.dk
Elretur:  www.elretur.dk

Bilag:

side 41: Piktogram til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr (elskrotbekendtgørelsens Bilag 4)
side 41: Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr  (elskrotbekendtgørelsens Bilag 1)
side 42 - 44: Liste over produkter, der skal tages i betragtning i forbindelse med EU-direktivet, og
                    som henhører under kategorierne i EU-direktivets bilag 1 A  (Bilag 1B fra EU-
                    direktivet)
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Bilag:

Piktogram til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr
(elskrotbekendtgørelsens Bilag 4)

Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), jf. elskrotbekendtgørelsens
§ 3, nr. 2, litra a

1) Store husholdningsapparater
2) Små husholdningsapparater
3) It- og teleudstyr
4) Forbrugerudstyr
5) Belysningsudstyr
6) Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)
7) Legetøj og fritids- og sportsudstyr
8) Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)
9) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter
10) Salgsautomater
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Liste over produkter, der skal tages i betragtning i forbindelse med EU-
direktivet, og som henhører under kategorierne i EU-direktivets bilag 1 A
(Bilag 1B fra EU-direktivet)

1. Store husholdningsapparater
Store kølemøbler
Køleskabe
Fryseudstyr
Andre store apparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer
Vaskemaskiner
Tørretumblere
Opvaskemaskiner
Kogeapparater
Elkomfurer
Elkogeplader
Mikrobølgeovne
Andre store apparater til madlavning og anden behandling af fødevarer
Elektrisk varmeapparatur
Elradiatorer
Andre store apparater til opvarmning af lokaler, senge og siddemøbler
Elventilatorer
Klimaanlæg
Andet blæser-, udsugnings- og klimaudstyr

2. Små husholdningsapparater
Støvsugere
Tæppefejemaskiner
Andre rengøringsapparater
Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning til tekstiler
Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning
Brødristere
Frituregryder
Kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker
Elektriske knive
Hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og
andre apparater til kropspleje
Ure, armbåndsure og udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid
Vægte

3. It- og teleudstyr
Centraliseret databehandling:
Mainframes
Minicomputere
Printere
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Pc'er mv.:
Pc'er (herunder CPU, mus, skærm og tastatur)
Bærbare (laptop) computere (herunder CPU, mus, skærm og tastatur)
Note-book-computere
Note-pad-computere
Printere
Kopieringsudstyr
Elektriske og elektroniske skrivemaskiner
Lommeregnere og bordregnemaskiner og andre produkter og andet udstyr til elektronisk
indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information
Brugerterminaler og -systemer
Telefaxapparater
Telexapparater
Telefoner
Mønttelefoner
Trådløse telefoner
Mobiltelefoner
Telefonsvarere og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden
information ved hjælp af telekommunikation

4. Forbrugerudstyr
Radioapparater
Tv-apparater
Videokameraer
Videobåndoptagere
Hi-fi-båndoptagere
Forstærkere
Musikinstrumenter og andre produkter eller andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller
billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end
ved telekommunikation

5. Belysningsudstyr
Lysarmaturer til lysstofrør med undtagelse af lysarmaturer i husholdninger
Lysstofrør
Kompakt-lysstoflamper
Udladningslamper, herunder tryknatriumlamper og halogenlamper
Lavtryksnatriumlamper
Anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys med undtagelse af
glødelamper

6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)
Boremaskiner
Save
Symaskiner
Udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, klipning, boring, hulning,
stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer
Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug
Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug
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Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden håndtering af flydende eller luftformige
stoffer med andre midler
Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter

7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr
Elektriske tog og racerbaner
Håndholdte spillekonsoller
Videospil
Computere til cykling, dykning, løb, roning osv.
Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter
Møntautomater

8. Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)
Strålingsbehandlingsudstyr
Kardiologi
Dialyse
Lungeventilatorer
Nuklearmedicin
Laboratorieudstyr til in vitro-diagnose
Analyseudstyr
Fryseudstyr
Fertiliseringsprøver
Andre apparater til påvisning, forebyggelse, kontrol, behandling og lindring af sygdomme, skader
eller handikap

9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter
Røgdetektorer
Varmeregulatorer
Termostater
Måle-, veje- eller justeringsapparater til husholdninger eller som laboratorieudstyr
Andre overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der anvendes i industrianlæg
(f.eks. i kontroltavler)

10. Salgsautomater
Salgsautomater til varme drikke
Salgsautomater til varme eller kolde flasker eller dåser
Salgsautomater til faste produkter
Pengeautomater
Alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter




