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Konsolidering for producentens ansvar for tilbagetagning  
af udtjent udstyr primært til anvendelse i erhvervsvirksomheder 
 
 
Indledning:  
Er producenten der omsætter EEE til erhvervsslutbrugere forpligtet til at afhente produkterne igen som 
WEEE? Elektronikaffaldsbekendtgørelsen § 36 er lovhjemlen, der ud fra fortolkning skal give svar på 
samme. 
 
”§ 36. Producenter, som har bragt elektrisk og elektronisk udstyr til erhverv i omsætning efter den 31. 
december 2005, skal for egen regning tage affald af udstyret tilbage og sikre affaldet særskilt håndteret i 
overensstemmelse med §§ 39-40, jf. dog § 37. 
Stk. 2. Producenters tilbagetagning efter stk. 1 kan ske ved, at 
1) producenten henter affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv hos slutbrugeren, 
2) slutbrugeren afleverer affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv til en modtageplads, som 
producenten har etableret inden for samme region, eller 
3) via distributør. 
Stk. 3. Producenter skal ved henvendelse fra en slutbruger oplyse om, hvordan tilbagetagning efter stk. 1 
kan ske. 
 
 
Fortolkning af § 36:  
Tekststykket i stk. 1 - skal for egen regning tage affald af udstyret tilbage, er afgørende for den juridisk 
fortolkning af, om der foreligger en afhentningspligt eller en tilbagetagningsforpligtelse af erhvervs WEEE 
hos producent der har markedsført samme. Som lovteksten foreskriver ordret er producenten forpligtet til, 
for egen regning, at tilbagetage WEEE. Heraf foreligger der ikke en lovmæssig forpligtelse til at afhente WEEE. 
 
§ 36 stk. 2 indkredser hvilke muligheder producenten kan benytte sig af for at efterleve 
tilbagetagningsforpligtelsen. Producenten kan benytte sig af følgende to optioner: 
 

1. Producenten kan vælge selv at afhente WEEE direkte hos slutbrugeren. Hvis producenten vælger at 
afhente WEEE direkte hos slutbrugeren, afholder producenten transportomkostninger. 

2. Producenten kan opsætte et modtagersted, hvor slutbrugeren kan aflevere WEEE. Modtagerpladsen 
skal være indenfor slutbrugers region.1 Hvis producenten oplyser et modtagersted indenfor 
regionen, afholder slutbruger 

3.  transportomkostninger. 
4. Slutbrugeren kan også aflevere WEEE til en distributør såfremt producenten har indgået en aftale 

med samme. Hvis slutbruger afleverer WEEE til en distributør afholder producenten, eller 
distributøren, transportomkostninger. Det vil sige at afholdelse af transportudgiften ikke vedrører 
slutbrugeren overhovedet, men udelukkende er et anliggende mellem producenten og distributøren. 

 
1 Slutbrugers udgifter til transport af WEEE til den af producenten anviste modtagerplads er for slutbrugers egen regning. 
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Jf. elektronikaffaldsbekendtgørelsen2 § 37 kan producenten transportere ansvaret for at tilbagetagelse af 
WEEE over til slutbrugeren. Dette benævnes ansvarsoverdragelse. Bemærk, at producenten ikke kan 
overdrage producentansvaret, men alene forpligtelsen til at sikre en korrekt miljøbehandling, når udstyret er 
udtjent. Bemærk endvidere, at ansvarsoverdragelsen kun kan finde sted for udstyr der alene er produceret 
til anvendelse i erhvervsvirksomheder. 
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2 Bekendtgørelse nr. 148 af 8. februar 2018. 


