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Dual use - skal elektrisk og elektronisk udstyr registreres som husholdnings- 

eller erhvervsudstyr? 

Miljøstyrelsen, december 2010 – vejledende udtalelse – dual use. 

 

Baggrund 

Producenters/importørers hidtidige registrering af udstyr som hhv. til erhverv eller husholdning har givet anledning til 

mange spørgsmål.  

 

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen fastlægger forskellige måder at løfte producentansvaret på i relation til forpligtelsen 

til affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr fremstillet til anvendelse hos henholdsvis erhverv og 

husholdning. 

 

I nogle tilfælde benyttes det samme udstyr både i husholdninger og af erhverv. Alligevel skal udstyret defineres enten 

som husholdningslignende udstyr eller erhvervsudstyr. 

 

 

Dual use-udstyr: udstyr, der i art ikke er specifikt fremstillet til erhvervsbrug (dvs. i udgangspunktet kan opfattes som 

husholdningsudstyr), men af en erhvervsbruger anvendes i en sådan mængde, at det ikke kan sidestilles med 

husholdningsudstyr. Lyskilder og pcér (bærbare og stationære) er typiske eksempler på dual use-udstyr.   

 

Definition af udstyr til husholdninger: udstyr fremstillet til anvendelse i private husholdninger, herunder udstyr af 

samme art og mængde, som anvendes i private og offentlige institutioner samt virksomheder. 

 

Definition af udstyr til erhverv: specifikt fremstillet til anvendelse i private og offentlige institutioner eller 

virksomheder, og som ikke er elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger. 

 

 

Konsekvenser for producentansvaret i relation til affaldshåndteringen 

Husholdningsudstyr indgår i tildelingsordningen og kan afleveres til den kommunale indsamlingsordning. 

Producentansvaret for erhvervsudstyr består i, at der er en direkte forpligtelse for producent/importør til at tage udstyret 

tilbage uden beregning, når det bliver til affald. Dette kan fraviges, idet parterne f.eks. kan aftale, at ansvaret for 

affaldshåndteringen overdrages til slutbruger1.  

Afgrænsning mellem husholdningsudstyr og erhvervsudstyr 

Hovedreglen er, at udstyr, der kan blive brugt i husholdninger, skal registreres som husholdningsudstyr, med mindre der 

er tale om en større mængde, der af producenten/importøren sælges samlet til anvendelse i én erhvervsvirksomhed eller 

institution. Det forudsætter, at salget sker direkte mellem producenten/importøren og slutbrugeren. 

  

Producentansvaret for erhvervsudstyr består i en direkte tilbagetagningsforpligtelse, jf. ovenfor. Hvis en 

producent/importør skal registrere udstyr, som i art er husholdningsudstyr, som erhvervsudstyr, skal 

producenten/importøren over for tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at det anvendes i én erhvervsvirksomhed i en 

mængde, der overstiger, hvad der kan anvendes i husholdninger. Det skal desuden dokumenteres, at det er aftalt, at 

udstyret ikke afleveres som WEEE fra husholdninger til f.eks. det kommunale indsamlingssystem. 

  

Derfor er alt udstyr, der sælges i detailhandel, husholdningsudstyr.  

 

 

                                                           

1. Producentansvar og deraf følgende registrerings- og indberetningspligt ligger fortsat hos producent/importør.  
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Informationspligt 

Producenter og importører, der sælger dual use-erhvervsudstyr, skal sikre, at slutbruger er informeret om, at når udstyret 

bliver til affald, er det erhvervs-WEEE. Konsekvensen af dette er, at det skal afleveres tilbage til producenten som 

WEEE fra erhverv, eller at slutbruger selv er ansvarlig for håndteringen. Det må ikke afleveres som WEEE fra 

husholdninger til f.eks. det kommunale indsamlingssystem.    

Dokumentkrav ved indberetning som erhvervsudstyr 

Hvis en producent/importør vil registrere dual use-udstyr som erhvervsudstyr, fordi der er tale om en mængde, som 

overstiger, hvad der anvendes i husholdninger, skal producenten/importøren kunne dokumentere over for 

tilsynsmyndigheder, at det anvendes i én virksomhed i en mængde, der overstiger, hvad der kan anvendes i 

husholdninger. Producent/importør skal endvidere dokumentere, at slutbruger er informeret om, at udstyret ikke må 

afleveres som WEEE fra husholdninger f.eks. på de kommunale indsamlingsordninger, når det bliver til affald. 

  

Der er ikke fastsat formelle dokumentationskrav. Producenten/importøren skal aktivt sikre sig dokumentationen for, at 

det er aftalt, hvem der har ansvaret for udstyret, når det bliver til affald, herunder at udstyret ikke afleveres som WEEE 

fra husholdninger til f.eks. det kommunale indsamlingssystem. Aftalen kan f.eks. fremgå af en faktura/slutaftale. 

 

Afslutning 

Det er producentens/importørens ansvar at sørge for at indberette korrekt til producentregistret. Hovedreglen for udstyr, 

der kan anvendes i husholdninger er, at det indberettes som udstyr til husholdninger.  
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Bilag 1 - FAQ – dual use-udstyr 
 

1. Såfremt en skole eller anden institution indkøber en eller flere PCér eller kaffemaskiner på almindelig vis hos 

en hårde-/hvidevarebutik, er der tale om husholdningsudstyr, som skal afleveres som husholdningsaffald til 

f.eks. de kommunale indsamlingsordninger, eller direkte til de producentansvarlige som WEEE fra 

husholdninger. 

2. Hvis kommunen eller en virksomhed køber en printer, der i art ikke er husholdningsudstyr, er der ikke tale om 

dual use-udstyr men erhvervsudstyr, idet denne type maskine qua sine egenskaber/art ikke anvendes i private 

husholdninger. Sådan erhvervsudstyr må ikke afleveres til f.eks. de kommunale indsamlingsordninger for 

WEEE fra husholdninger. WEEE fra erhverv skal derimod afleveres til den ansvarlige producent/importør eller 

til en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed. 

3. En producent/importør sælger 50 kaffemaskiner til en kommune, som fordeler disse på 50 forskellige 

institutioner og kontorer. Disse skal registreres som husholdningsudstyr idet de ikke bliver anvendt på én 

virksomhed i en mængde, der overstiger, hvad der kan anvendes i husholdninger. De kan efterfølgende 

afleveres til den kommunale indsamlingsordning for WEEE for husholdninger.  

4. Såfremt en producent/importør til en detaillist (f.eks. et byggemarked) har solgt et parti håndværktøj eller 

lyskilder, og byggemarkedet videresælger dette udstyr til sine kunder, er der tale om markedsføring af udstyr 

til brug for husholdning. Dette gælder også, selv om: 

 en erhvervsvirksomhed køber to boremaskiner, eller 

 kunderne hos byggemarkedet overvejende havde været erhvervsvirksomheder, men private også kan 

købe fra forretningen. 

 

5. Såfremt en detailforretning i forbindelse med salg af en vaskemaskine til brug for husholdninger tilbagetager 

købers gamle vaskemaskine, er der tale om affald fra husholdninger. Det er købt til brug for husholdninger og 

skal også som udtjent behandles som dette. 

 
 
 


