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DPA-System Nyhedsbrev nr. 1, 2013
Meget er sket siden nyhedsbrevet udkom sidst. Traditionen tro er der travlhed i sekretariatet
i forårsmånederne, når producenternes årlige indberetning skal bearbejdes.

DPA-System anvender de mængder, som producenterne eller de kollektive
producentordninger indberetter til at beregne den årlige gebyrsats, tildele kommunalt elskrot
til producentordningerne og fastlægge den økonomiske sikkerhedsstillelse. Som kronen på
værket samles og summeres alle data i den årlige statistik, som udkommer i sensommeren.

I dette nyhedsbrev løftes sløret for resultatet af DPA-Systems bearbejdning af
producenternes indberetning. Således offentliggøres gebyrsatsen for 2013, tildelingen af
elskrot til producentordningerne, samt hvor meget elskrot kommunerne samlede ind i 2012.

Derudover kan du læse om solcellepaneler, Miljøstyrelsens håndtering af free-ridere og
status for implementeringen af den nye bilskrotbekendtgørelse.

God læselyst

NB! NB! Sidste nyt på implementeringen af det reviderede WEEE-direktiv er, at både
høringsudkastet til ændring af miljøbeskyttelsesloven og den deraf følgende bekendtgørelse
er forsinket. Vi følger op i næste nummer af nyhedsbrevet, som udkommer i løbet af
september.

Gebyrer 2013
DPA-System har i år skiftet enhed ved visning af årets gebyrer. Således er
gebyrerne nu pr. ton og ikke som hidtil i kilo. Ændringen i metoden skyldes,
at anvendelse af de gængse afrundingsregler ville betyde, at gebyret enten ville blive for
højt eller for lavt, hvis der blev rundet op eller ned på øresatsen i kg.

Således er gebyrerne for 2013 som følger:

WEEE Pr. kg 
 (DKK)

Pr. ton (DKK) Vægtgrænse for minimumsgebyr*

Erhverv 0,01616 16,16 >15,5 ton
Hushold    0,02102 21,02 >12 ton

 

BAT Pr.kg 
(DKK)

Pr. ton (DKK) Vægtgrænse for minimumsgebyr*

Industri og bil 0,01482 14,82 >17 ton



Bærbare 0,04029 40,29 >6,2 ton
*Markedsførte mængder mindre eller lig de angivne vægtgrænser faktureres et
minimumsgebyr på 250 DKK

Tildelingen 2013 
Tildelingen af det elskrot som producentordningerne skal afhente ude i kommunerne er
meldt ud 1. juni og træder i kraft 1. september. Skiftedag, som tildelingen også bliver kaldt,
betyder i år skift for flere kommuner end normalt. Dette skyldes bla. ændringer i
producentordningernes markedsandele.
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Hvem kan? De 5 top- og bund-kommuner

- Kommunernes indsamling af elektronikaffald
I forbindelse med producenternes indberetning modtager DPA-System også data fra
producentordningernes operatører vedrørende de mængder, som bliver afhentet på
kommunernes indsamlingssteder. Mængderne bliver indberettet pr. indsamlingssted og pr.
kommune.

Det kan konstateres, at der er store forskelle i kommunernes præstation, hvad angår
indsamling af elskrot. Og desværre ser det også ud til, at indsamlingsprocenten helt generelt
er for nedadgående.

I nedenstående figur vises de 5 kommuner som har samlet mest ind pr. indbygger og de 5
kommuner som har afleveret mindst elektronikaffald pr. indbygger. Tallene er sammenholdt
med mængderne for 2011.

Top 5 og Bund 5 blandt kommunernes indsamling af elektronikaffald i 2012:

Alle kommunernes indsamlede mængder pr. fraktion og udviklingen mellem 2011 og 2012 er
tilgængelige på dette link.

Mængderne pr. indsamlingssted i alle kommuner kan downloades via eksportfunktionen ved
anvendelse af LOGIN-oplysninger til DPA-Systems hjemmeside.
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Klik på overskift for at læse mere

ELV – historien indtil nu 
Ny bilskrotbekendtgørelse trådte i kraft 19. dec. 2012. Den væsentligste nyhed i
bekendtgørelsen er, at DPA-System har fået til opgave at oprette og drive et register over
bilimportører, samt monitorere, hvor mange nye og brugte person- og varebiler, hver enkelt
bilimportør markedsfører årligt i Danmark. Og hvad er der så sket...
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Solcellepaneler – Hvad sker der? 
PV-udstyr (Photovoltaic), også kendt som solcellepaneler, har længe fået speciel
opmærksomhed i forbindelse med WEEE-direktiverne. I det første direktiv blev denne type
udstyr specielt nævnt som en produktgruppe, der skulle undersøges nærmere. I det
reviderede direktiv (WEEE2) er solcellepaneler nu specifikt nævnt, som værende omfattet af
producentansvar.
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Miljøstyrelsens håndtering af free-ridere 
Gennem mange forskellige kanaler, herunder DPA-Systems whistleblower funktion og
kollektive ordninger, modtager Miljøstyrelsen (MST) oplysninger om virksomheder, som
menes ikke at overholde producentansvaret, såkaldte free-ridere. Læs her om, hvad der
foregår i forbindelse med at få virksomheder til at overholde lovgivningen....
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Nye projekter og rapporter

Undersøgelse af kommunejern fra genbrugspladser 
Undersøgelse af sammensætningen af fraktionen "kommunejern" på genbrugsstationer via
sorteringsforsøg og spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen viste, modsat ofte fremsatte
påstande, at indholdet af problematiske materialer, herunder elektronikaffald kun udgjorde
3-5%.
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Tracking environmental impacts in global product chains – Rare Earth Metals and other
critical metals used in the cleantech industry 
Undersøgelse af forsyningskæder for udvalgte sjældne jordarters oxider (sjældne jordarters
metaller) og andre kritiske metaller i Cleantech sektoren. Undersøgelsen viser, at der kan
gøres meget for at skabe en mere bæredygtig livscyklus for sjældne og kritiske metaller,
herunder ved at øge andelen af genanvendelse.
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Oversigt over igangsatte projekter på WEEE området, 1. halvår 2013 
Miljøstyrelsens og Nordisk Råds igangsatte projekter for optimering af indsamling og
genanvendelse af elektronikaffald.
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