
Bilag 9
Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling
af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar fra de kommunale indsamlingsste‐

der

Reglerne omfatter alene de elektronikaffaldsfraktioner, der fremgår af § 28, stk. 1-2, samt de indsamlings‐
steder, der er registeret hos Dansk Producentansvarssystem i henhold til § 25, stk. 1.

1. Indsamlingssteder

Kommunalbestyrelsen etablerer indsamlingsordninger, herunder indsamlingssteder, jf. § 23. Kommunal‐
bestyrelsen indberetter oplysningerne til Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssy‐
stems anvisninger vedrørende indsamlingsstederne med angivelse af:

– Indsamlingsstedets adresse.

– Kontaktinformation (person, tlf.nr., e-mailadresse eller faxnr.).

– Tidsrum, hvor der kan ske afhentning af affald af elektronisk og elektrisk udstyr.

– Eventuelt særlige forhold vedrørende udlevering af nøgler mv.

– Materielbehovet pr. fraktion.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at indberette ovenstående oplysninger. Oplysningerne opdateres
straks, hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede.

Producenter skal til enhver tid holde sig orienteret om kommunalbestyrelsens registrerede oplysninger om
indsamlingsstedet.

Kommunalbestyrelsen kan med en måneds varsel oprette og nedlægge indsamlingssteder i henhold til §
25, stk. 1. Dette sker efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger. Kommunalbestyrelsen skal desu‐
den senest en måned inden meddele producenter, som afhenter tildelt affald, om det oprettede eller ned‐
lagte indsamlingssted.

Indsamlingsstederne skal opfylde kravene i dette bilags afsnit 4.

2. Afhentningsvilkår

2.1. Frister

I overgangsperioden skal producenter afhente indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr på de
kommunale indsamlingssteder, jf. § 30, når kommunalbestyrelserne som minimum har indsamlet følgen‐
de mængder af de enkelte fraktioner, som er beskrevet i § 28, stk.1:

Fraktion 1 (store husholdningsapparater) og fraktion 2 (kølemøbler):

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning,
når der minimum er fyldt en container pr. fraktion, dog minimum hvert ½ år.

Fraktion 3 (små husholdningsapparater) og fraktion 4 (skærme og monitorer):

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning,
når der som minimum er fyldt 3 bure pr. fraktion, dog minimum hvert ½ år.
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Fraktion 5 (lyskilder):

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning,
når der som minimum er fyldt en lyscontainer, dog minimum hvert ½ år.

Fra 1. september 2018 skal producenter afhente indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr på de
kommunale indsamlingssteder, jf. § 30, når kommunalbestyrelserne som minimum har indsamlet følgen‐
de mængder af de enkelte fraktioner, som er beskrevet i § 28, stk.2:

Fraktion 1a (stort udstyr (en ydre dimension på mere end 120 cm) og fraktion 2 (udstyr til
temperaturudveksling):

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning,
når der minimum er fyldt en container pr. fraktion, dog minimum hvert ½ år.

Fraktion 4 (skærme og monitorer), fraktion 1b (mellem stort udstyr med en ydre dimension på større end
50 cm og mindre end 120 cm) og fraktion 3 (småt udstyr og småt it- og telekommunikationsudstyr)

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning,
når der som minimum er fyldt 3 bure pr. fraktion, dog minimum hvert ½ år.

Fraktion 5 (lyskilder):

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning,
når der som minimum er fyldt en lyscontainer, dog minimum hvert ½ år.

Afhentning:

Kommunalbestyrelsen eller indsamlingsstedet anmoder pr. fax eller e-mail producenten om afhentning,
når der er indsamlet de ovenfor angivne mængder. Afhentning skal herefter ske på følgende vilkår:

2.1.1. Afhentning efter anmodning

Anmodningen skal være afgivet senest kl. 14.00 to hverdage før, der ønskes afhentning. Med hverdage
menes fra mandag til og med fredag.

Afhentning på indsamlingsstederne skal ske senest to hverdage efter modtagelse af anmodningen, inden
for det tidsrum kommunalbestyrelsen har angivet, jf. pkt. 1. Afgives bestilling en fredag, skal afhentning
ske den efterfølgende tirsdag.

Eksempel: hvis der anmodes om afhentning pr. e-mail tirsdag kl. 13.00, skal der være foranstaltet afhent‐
ning senest torsdag.

I forbindelse med helligedage, der falder på hverdage (mandag til fredag), skal der afhentes affald af elek‐
trisk og elektronisk udstyr i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har anmodet herom – uanset om dag‐
en er en helligdag.

Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt ved bestilling af afhentning meddele, hvor mange enheder der
ønskes afhentet.

Ønskes afhentning en lørdag, kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning, jf. pkt.
2.1.4. nedenfor.

Såfremt man indgår aftale om afhentning efter anmodning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foran‐
stalte nødafhentning ved manglende afhentning fra producenten i henhold til proceduren nedenfor.
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2.1.2. Fast afhentning

Kommunalbestyrelsen samt producenten kan, som alternativ til afhentning efter anmodning, jf. pkt.
2.1.1., aftale et fast tidspunkt for afhentning inden for et fastsat tidsrum på 3 timer, f.eks.: afhentning hver
mandag ml. kl. 9-12. I forbindelse med helligedage, der falder på hverdage, hvor der er aftalt fast afhent‐
ning, skal producenten afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr som på normale hverdage.

Kommunalbestyrelsen skal give meddelelse senest to hverdage før den faste afhentning, såfremt der ikke
ønskes afhentning som aftalt. Ved behov kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning,
jf. pkt. 2.1.4.

Såfremt man har aftalt fast afhentning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning i
forbindelse med manglende afhentning fra producenten, jf. pkt. 2.1.5.

2.1.3. Alternative aftaler

Parterne kan indgå aftaler, der afviger fra afsnit 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4. og 2.1.5.

2.1.4. Ekstraordinær afhentning

Hvis der er behov for afhentning ud over den faste aftalte afhentning, jf. pkt. 2.1.2, eller afhentning efter
anmodning, jf. pkt. 2.1.1., kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning.

Anmodning herom skal være afgivet senest kl. 14.00 en dag før, der ønskes afhentning. Anmodningen
kan afgives fra mandag – lørdag. Afhentning på indsamlingsstederne skal ske senest en dag efter modta‐
gelse af anmodningen. Ekstraordinær afhentning kan ske mandag til lørdag.

Hvert indsamlingssted har ret til at anmode om 12 ekstraordinære afhentninger i løbet af en tildelingsperi‐
ode. Dette gælder også, hvis man har indgået aftale om fast afhentning.

Eksempel: hvis der anmodes om afhentning pr. e-mail tirsdag kl. 13.00, skal der således være foranstaltet
afhentning senest onsdag inden for det tidsrum, som kommunalbestyrelsen har angivet, jf. pkt. 1.

I forbindelse med helligedage, der falder på en mandag – lørdag, skal der afhentes affald af elektrisk og
elektronisk udstyr i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har anmodet om ekstraordinær afhentning –
uanset om dagen er en helligdag.

Såfremt kommunalbestyrelsen har anmodet om ekstraordinær afhentning, vil kommunalbestyrelsen have
ret til at foranstalte nødafhentning, jf. pkt. 2.1.5., i forbindelse med manglende afhentning fra producenten
i henhold til proceduren nedenfor.

2.1.5. Manglende afhentning

Såfremt producenten ikke afhenter affald af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til den fastsatte frist
eller aftalte faste afhentningstidspunkt, skal kommunalbestyrelsen orientere producenten herom pr. fax el‐
ler mail.

Senest fire timer efter kommunalbestyrelsen har sendt orientering om manglende afhentning til producen‐
ten, skal producenten have foranstaltet afhentning af affaldet på indsamlingsstedet.

Såfremt producenten ikke har fået hentet affaldet inden for de fire timer, kan kommunalbestyrelsen lade
nødafhentning udføre af tredjemand. Kommunalbestyrelsen skal orientere Dansk Producentansvarssystem
om den manglende afhentning efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.
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Producenten skal inden for de fire timer have mulighed for at anvise, hvortil det ikke-afhentede affald
skal afleveres, hvis dette ikke er aftalt på forhånd.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at få producenten til at dække de faktisk dokumenterede omkostninger,
kommunalbestyrelsen har haft i forbindelse med nødafhentningen, herunder omkostningerne til at sikre
nyt indsamlingsmateriel på pladsen og øgede administrative udgifter for kommunalbestyrelsen.

Hvis producenten ikke betaler inden for den betalingsfrist, som kommunalbestyrelsen har fastsat, kan
kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor producenten har stillet sikkerhed i henhold til § 42, søge Dansk
Producentansvarssystem om at få dækket sine faktisk dokumenterede omkostninger i den af producenten
stillede sikkerhed.

2.2. Fejlsortering på indsamlingsstedet

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at der sker korrekt sortering af det modtagne affald.

Ved sorteringen skal sorteringsvejledningen følges, hvis en sådan findes, ligesom det elektriske eller elek‐
troniske affald ikke må indeholde andet affald end det, der ligger inden for de i rammerne i § 28 definere‐
de affaldsfraktioner. Kølemøbler og komfurer må derfor ikke indeholde mad eller lignende.

Hvis det afhentede udstyr indeholder mad eller lignende, kan producenten sende udstyret tilbage til tøm‐
ning hos kommunalbestyrelsen eller sende krav til kommunalbestyrelsen om dækning af dokumenterede
udgifter for tømning. Kommunalbestyrelsen vælger, om de selv vil foretage tømning eller dække udgifter‐
ne hertil.

Det afleverede affald må højst indeholde 5 % i kg af noget, der ikke er elektronikaffald. Af det modtagne
elektronikaffald må der højst være 5 % af det afleverede, som tilhører en anden fraktion.

Hvis det afhentede udstyr indeholder fejlsorteringer, der overstiger 5 % i kg af noget, der ikke er elektro‐
nikaffald, eller hvis mere end 5 % af det modtagne elektronikaffald tilhører en anden fraktion, kan produ‐
centen sende udstyret tilbage til sortering hos kommunalbestyrelsen eller sende krav til kommunalbesty‐
relsen om dækning af dokumenterede udgifter for sortering. Kommunalbestyrelsen vælger, om de selv vil
foretage sorteringen eller dække udgifterne hertil.

Hvis producenten kan dokumentere at have udgifter i forbindelse med, at der er sket en fejlsortering ud
over det tilladte, til håndtering af det modtagne affald, kan krav til dækning af disse udgifter rettes mod
kommunalbestyrelsen i henhold til de almindelige erstatningsregler.

2.3. Fyldningsgraden

Kommunerne skal fylde det af producenter leverede opsamlingsmateriel, så fyldningsgraden har et rime‐
ligt niveau. Såfremt der sker mangelfuld fyldning af opsamlingsmateriellet, skal producenten tage kontakt
til kommunen med henblik på at drøfte, hvordan fyldningsgraden kan forbedres til et rimeligt niveau.

3. Indsamlingsmateriel

Producenter skal levere oplysninger om tilgængeligt indsamlingsmateriel, som kommunalbestyrelsen kan
vælge ud fra. Oplysningerne registreres hos Dansk Producentansvarssystem, som offentliggør den på sin
hjemmeside, jf. § 27, stk.2-3. Producenter skal ved valg af indsamlingsmateriel tage udgangspunkt i kom‐
munalbestyrelsens behov og arbejdsmiljømæssige forhold.

Kommunalbestyrelsen skal registrere indsamlingssteder, den har etableret, jf. § 25.
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Kommunalbestyrelserne skal desuden, med udgangspunkt i producenternes oplysninger om indsamlings‐
materiel, registrere behovet for indsamlingsmateriel pr. kommunale indsamlingssted og fraktion. Kommu‐
nalbestyrelsen skal registrerer oplysningerne hos Dansk Producentansvarssystem, som offentliggør den på
Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, jf. § 26.

Producenter er forpligtet til at levere indsamlingsmateriel på baggrund af de behov, som kommunalbesty‐
relsen har registreret i Dansk Producentansvarssystems register over kommunale indsamlingssteder, jf. §
25, stk. 1. De skal hver især ensarte indsamlingsmateriellet i forhold til de enkelte fraktioner.

Indsamlingsmateriellet skal være funktionsdueligt og leve op til de almindelige krav om arbejdsmiljø.
Indsamlingsmateriellet skal leve op til den beskrivelse af materiel, som producenter har registeret hos
Dansk producentansvarssystem, og som findes på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside,
www.dpa-system.dk.

Kommuner, der af særlige årsager som f. eks. indsamlingsstedets indretning mv., ikke kan anvende det
indsamlingsmateriel, som producenterne stiller til rådighed, opfordres til i samarbejde med producenten at
finde materiel, der dækker kommunalbestyrelsens særlige behov, eller indgå aftale herom.

Det indsamlingsmateriel, producenter stiller til rådighed, må alene efter aftale med producenten anvendes
af kommunalbestyrelsen på andre steder end de registrerede indsamlingssteder.

3.1 Kommunalt ejet materiel

Kommunalbestyrelsen kan vælge at benytte eget indsamlingsmateriel, som kommunalbestyrelsen er an‐
svarlig for at levere og vedligeholde. Indsamlingsmaterialet skal være af samme beskaffenhed, som det
standardmateriel, producenterne tilbyder. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at anvende eget materiel,
aftales dette direkte med producenten. Denne aftale registrerer kommunalbestyrelsen for indsamlingsste‐
det hos Dansk Producentansvarssystem.

Såfremt kommunalbestyrelsen og producenten ikke kan blive enige om en sådan aftale, skal der anvendes
det indsamlingsmateriel, som producenten stiller til rådighed.

Indsamlingsmaterialet placeres efter tømning af producenten på indsamlingsstedet efter kommunalbesty‐
relsens nærmere anvisninger.

3.2 Varslingsperiode for bestilling af materiel

Ønsker kommunalbestyrelsen at overgå fra kommunalt ejet opsamlingsmateriel til materiel leveret af pro‐
ducenten eller omvendt, kan dette ske med et varsel på en måned efter Dansk Producentansvarssystems
anvisninger.

Ændringer i behovet for indsamlingsmateriel registrerer kommunalbestyrelsen hos Dansk Producentan‐
svarssystem. Dette skal ske med et varsel på en måned efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

3.3 Læsse- og flytningsudstyr til indsamlingsstedet

Det er producenten, der er ansvarlig for pålæsning af indsamlingsmateriel på køretøjet.

Det står parterne frit at aftale, at producenten eller den kollektive ordning leverer og vedligeholder flytte‐
materiel, således at kommunalbestyrelsen kan fylde containerne helt m.v. I den forbindelse er producen‐
ten forpligtet til at uddanne kommunalbestyrelsens ansatte på indsamlingsstedet i betjening af flyttemate‐
riellet.
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Det kan aftales, om kommunalbestyrelsen må anvende udstyret til læsning og flytning af andre former for
affald end fra elektrisk og elektronisk udstyr.

I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har indrettet sin plads således, at kommunalbestyrelsen har be‐
hov for at flytte rundt på indsamlingsmateriellet, er kommunalbestyrelsen alene ansvarlig for anskaffelse
af eget flytteudstyr.

4. Krav til indsamlingsstedet

Indsamlingsstederne skal være let tilgængelige for køretøjer, der kan laste og losse det pågældende ind‐
samlingsmateriel til affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at foranstalte tiltag på indsamlingsstederne, der sikrer, at tyveri af af‐
fald af elektrisk og elektronisk udstyr undgås.
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