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Frem med målebåndet.  
Forstå de nye WEEE fraktioner 
Til kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald 

Fra d. 1 september skal alt elektronikaffald (WEEE) og bærbare batterier sorteres i 
én af nedenstående 7 fraktioner på de kommunale indsamlingssteder. For tre af 
fraktionerne skal man kunne bestemme, om den største ydre dimension er under, lig 
med eller over 50 cm. DPA-System beskriver her kort baggrunden for 
fraktionsændringen og giver vejledning til, hvordan måling af det elektroniske udstyr 
kan foretages for at bestemme udstyrets største ydre dimension. 

 

Nye fraktioner pr. 1. september 2018 
Fraktion Dimension Materieltype Specifikation 

1a. Stort udstyr 
Over 50 cm  Storcontainer Hårde hvidevarer, f.eks. 

komfurer, vaskemaskiner, 
tørretumblere mv. 

1b. Mellemstort udstyr 
Over 50 cm  Bur Udstyr, som er over 50 cm, 

men ikke er hvidevarer 

2. Udstyr til temperaturudveksling 

- Storcontainer Alt udstyr, der anvender 
andre væsker end vand til 
temperaturudveksling, f.eks. 
køle-/fryseskabe  
 

3.  Småt udstyr 
Under eller lig 50 cm Bur Alt småt udstyr, som ikke 

tilhører de øvrige fraktioner. 

4. Skærme og monitorer 

Lig med eller over 
100 cm2 

Bur Incl. udstyr med skærme på 
eller over 100 cm2 

f.eks. tablets og laptops, 
men ikke mobiler 

5. Lyskilder  - Tønde og lyskasse  

6. Solcellepaneler  - Bur Max. 13 stk.  paneler pr. bur 

7. Bærbare batterier  - Tønde  
  

Baggrunden for ændring i fraktionsopdelingen beror på en ændring i WEEE-direktivet. I Danmark har vi sorteret 
elektronikaffald i fraktioner, der minder meget om de kategorier, som er vedtaget i det nye direktiv. Dog har vi ikke 
anvendt eksakte dimensionsmål før, hvilket er en væsentlig ændring, som kommunerne nu skal indføre.  

I forbindelse med den danske implementering har de forskellige aktører, dvs. både kollektive producentordninger, 
affaldsselskaber og kommunerepræsentanter sammen med Miljøstyrelsen og DPA-System forsøgt at finde en løsning, 
der gav mindst gene for de aktører, som håndterer WEEE i praksis. Eksempelvis slipper kommunerne for at sortere 
småt IT-og teleudstyr i en ny separat fraktion. I stedet skal alt småt IT- og teleudstyr indsamles sammen med andet 
småt udstyr, dvs. udstyr, hvor ingen ydre dimension er over end 50 cm.  

Mellemfraktionen 
Det nye krav om opdeling af WEEE i småt udstyr: lig med eller under 50 cm i Fraktion 3 og stort udstyr: over 50 cm i 
Fraktion 1a og 1b, kommer vi ikke uden om. Men for at undgå at have mindre elektriske produkter liggende sammen 
med hårde hvidevarer i storcontainere, da de kan gå itu og forhindre stabling af de store produkter, er den 
pragmatiske løsning blevet at oprette en ”mellemfraktion”. Fraktionen benævnes 1b: Mellemstort udstyr. Denne 
fraktion er en burfraktion, blot med udstyr over 50 cm. 
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Korrektion:  Over 50 cm - ikke 120 cm ! 
Blandt alle de involverede aktørers bestræbelser på at finde en løsning, der minder om den eksisterende 
fraktionsopdeling, er der desværre opstået den fejlantagelse, at stort udstyr skal være over 120 cm. Dette er ikke 
korrekt, da størrelsen af de fleste hårde hvidevarer – uden kølemidler - er under dette mål. Reglen for sortering var 
oprindeligt angivet sammen med en vægtgrænse, der lød: ”Over 20 kg ELLER 120 cm”. 

Denne fejl er desværre kommet helt ind i bekendtgørelsen, og DPA-System informerer hermed alle aktører herom. (Se 
tabellen med den korrekte fraktionsopdeling). 

 

Målevejledning til sortering 
Som hovedregel  skal de ydre dimensioner af  udstyret eller produktet måles i 
den stand, som det blev brugt, men uden tilkoblede dele og tilbehør1 såsom 
slanger, rør og kabler.  

Elkabler, både fastgjorte og aftagelige, skal heller ikke måles sammen med 
udstyret. Hvis udstyret har fastgjorte dele, der kan foldes sammen eller 
skubbes ind (f. eks antenner eller bevægelige arme), skal det 
sammenfoldes i den mest kompakte tilstand for at have mindst mulig 
påvirkning på målingen.  
 
På illustrationen2 ses eksempler på, hvordan forskellige produkter skal måles, og 
hvordan man ikke bør måle, f. eks. diagonaler ved retvinklede produkter.  

                                                                 
1 Hvis sådanne dele eller tilbehør i sig selv er WEEE, skal de måles individuelt. 

2 WEEE2 – Definition og forståelse af de 6 kategorier (per 15.08. 2018): DEFINITIONER, FEJLFORTOLKNINGER, 
DIMENSIONER OG MÅLING AF (W)EEE, September 2017 

https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=e539bfe5-2588-4441-a15d-59fdb22551aa
https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=e539bfe5-2588-4441-a15d-59fdb22551aa
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