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Som følge af implementeringen af det reviderede WEEE-direktiv, den nye danske
elektronikaffaldsbekendtgørelse og Regeringens nationale ressourcesstrategi blæser der nye
vinde for optimeret indsamling og udvinding af værdierne i udtjent elektronik, batterier og
biler.

Bekendtgørelsen rummer ændringer, som kommer til at berøre både producenter og
kommuner, bla. er solcellepaneler nu omfattet af producentansvar i hele EU. Panelerne skal
både indberettes og indsamles særskilt.

Den danske ressourcestrategi indebærer tiltag rettet direkte mod producent-
ansvarsområdet; eksempelvis skal strømmene af elektronikaffald uden om den kommunale
indsamling kortlægges med henblik på at øge den dokumenterede ressourceudnyttelse af
elektronikaffaldet.

I Danmark alene skal vi starte med at finde elektronikaffald svarende til 4.000 fyldte
lastbiler, som ikke fremgår af de officielle statistikker. Og batterierne følger trop med nyt
ændringsdirektiv...

Dette og meget mere, kan du læse om i nyhedsbrevet.

Den nye elektronikaffaldsbekendtgørelse 
er ”bragt i omsætning”
Bekendtgørelsen som skal implementere det reviderende WEEE direktiv (WEEE2) blev
offentliggjort den 12. februar 2014 - altså to dage før den implementeringsdato, som er
fastsat i direktivet.

Der er en række væsentlige ændringer, vil som få betydning for både producenter,
importører, operatører og kommuner:



Nye ord i bekendtgørelsen
Bemyndiget repræsentant
Distancesalg
Kommunikation mellem registrene i Europa
Markedsførte mængder kan justeres for senere eksport
Fra salgsautomater til automatiske dispensere
Solceller skal indberettes og indsamles særskilt
DPA-System skal lave sorteringsforsøg og fordelingsnøgler
Øgede indsamlings- og genanvendelseskrav

Miljøstyrelsen har stillet i udsigt, at der kommer en række efterfølgende tilpasninger, som
skal sikre implementering af de sidste hjørner af WEEE2.

Læs mere her ⇒

Millioner afsat til WEEE-området i Danmark
I perioden 2013-2017 er der afsat et tocifret millionbeløb til en række
projekter  som skal understøtte muligheden for, at Danmark kan blive både
leverings- og konkurrencedygtig i etablering af en ny industri, - også benævnt urban
mineindustri.

Denne industri skal på både nationalt og europæisk plan levere teknologisk hardware og
know-how til raffineret udvinding af de værdifulde metaller i udtjent elektrisk udstyr.

Årsagen til denne indsats er, at der er et væsentligt, men uforløst potentiale for at optimere
den europæiske genvindingsindustri.

Læs mere her ⇒

Forhøjelse af afgift til SKAT for bærbare batterier
Producenter og importører af bærbare
batterier skal én gang årligt indberette
og betale for mængden af markedsførte
batterier. Betalingen finansierer den
kommunale indsamling af udtjente
bærbare batterier. Afgiften er fra 2013
til 2014 steget fra 6,10 til 6,13 kr per
markedsført kilo.

Afgiftssatsen, som reguleres årligt,
bliver fastsat af Miljøministeriet og
indkræves af SKAT. Indbetalingen skal
ske digitalt til SKAT.

I årene 2009 til 2011 var der et underskud i ordningen. Folketinget vedtog derfor en stigning
med virkning fra 2012. Det beløb, kommunerne skal kompenseres med fremover, er fastlagt
mellem Miljøstyrelsen og KL på baggrund af opgørelserne over kommunernes omkostninger i
årene 2009-2011. Beløbet pris- og lønreguleres årligt.

Det forventes, at satsen bliver sat ned med virkning fra 2016, hvis mængden af
markedsførte bærbare batterier ikke falder markant. Den kommende sats forventes at blive
ca. 4,50 kr. Ændringen skal vedtages af Folketinget.

 Miljøstyrelsens offentliggørelse af den årlige betalingssats til SKAT

Ændring af batteridirektiv

http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=e5b4c28c-d398-4c46-99ea-311baacdda0d
http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=e5b4c28c-d398-4c46-99ea-311baacdda0d
http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=1d9f0a7d-7356-422f-8877-605010fe65a1
http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=1d9f0a7d-7356-422f-8877-605010fe65a1
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Affaldsfraktioner/Batterier+og+akkumulatorer/betalingssats/


I november 2013 blev der vedtaget et ændringsdirektiv til batteridirektivet.
Ændringsdirektivet skal træde i kraft i Danmark i juli 2015, hvorfor vi kan
forvente en lovgivningsproces vedrørende batteribekendtgørelsen i efteråret 2014 eller forår
2015.

Direktivet indeholder både miljømæssige og konstruktionstekniske ændringer, der vil få
direkte konsekvenser for producenter og importører af batterier.

Læs mere her⇒

 

Nyt fra EU:

Harmonisering af de nationale WEEE registre
Hver EU-medlemsstat har sit eget nationale WEEE register. I Danmark er det DPA-System.
Men hvem er EWRN - Europæiske WEEE Registers Netværk, og hvad gør de?

EWRN er sammenslutningen, der skal sikre samarbejdet mellem de nationale WEEE registre.
EWRN arbejder med en standardisering af de nationale implementeringer af registrerings- og
indberetningskravene i det nye WEEE direktiv. Opgaven er svær pga. nationale ønsker fra
fx producenter og myndigheder, men søges opnået ved at forsøge at harmonisere BÅDE
registrene og øvrige aktørers indberetningskrav, så de administrative byrder kan lettes for
virksomhederne.

Læs mere her ⇒

Nye produktvurderingsdokumenter fra DPA-System
NB! Dokumentet om solcellepaneler er revideret som følge af den nye
elektronikaffaldsbekendtgørelse. Ændringen betyder, at solcellepaneler skal indberettes
særskilt under Kategori 4 og indsamles særskilt, som Fraktion 6 på de kommunale
indsamlingssteder.

Produkter og producentansvar: Elektronisk VVS-udstyr 
DPA-System foretager løbende vurderinger (scope) af, om udstyr eller produkter er omfattet
eller undtaget af reglerne. Følgende vurdering er foretaget i forhold til produktgruppen
elektriske VVS-armaturer herunder sensorstyrede vandhaner, papir- og sæbedispenser,
brusehoveder mv. Produktgruppen vurderes som værende omfattet.

Dokumentserie: Produktvurderinger (Scope)
Udgiver: DPA-System
År: 2014

Produkter og Producentansvar: Belysningsudstyr 
DPA-System foretager løbende vurderinger (scope) af, om udstyr eller produkter er omfattet
eller undtaget af reglerne. Følgende vurdering er foretaget i forhold til produktgruppen:
Belysningsudstyr, (armaturer, lyskilder) , herunder lommelygter, pandelygter, cykellygter,

http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=040e4947-9f93-4cc2-b58a-81c711cafc82
http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=040e4947-9f93-4cc2-b58a-81c711cafc82
http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=583985dd-1bbd-4f0b-b006-602713e02871
http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=583985dd-1bbd-4f0b-b006-602713e02871
http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=813a3c0d-c009-4837-b0b1-1efcb6c3bcaf
http://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=70d08050-e1cd-4b5d-88b5-2d08fcdac77f
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lyskæder og lysfigurer. Udstyret er omfattet af producentansvar uanset om det indeholder
glødepærer eller dioder.

Dokumentserie: Produktvurderinger (Scope)
Udgiver: DPA-System
År: 2014

Produkter og producentansvar: Solcellepaneler 
DPA-System foretager løbende vurderinger (scope) af, om udstyr eller produkter er omfattet
eller undtaget af reglerne. Følgende vurdering er foretaget i forhold til produktgruppen PV-
udstyr (photovoltaic), solcellepaneler og tilbehør. Produktgruppen vurderes som omfattet.

Dokumentserie: Produktvurderinger (Scope)
Udgiver: DPA-System
År: 2014
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