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1 Formål  
Europa Kommissionen har tidligere udgivet et FAQ dokument1, der fortolker betingelserne for 

undtagelsen “mobile ikke-vejgående maskiner” (“NRMM”).  Desværre fjernede denne 

fortolkning ikke eventuelle misforståelser på området.  Derfor gives i dette notat en vejledning 

og præcisering af fortolkningen af denne undtagelse i Direktiv 2012/19/EU (WEEE2).   

 

 

2 Definition af NRMM under WEEE2 
WEEE2 Direktivet definerer mobile ikke-vejgående maskiner (“NRMM”) som:  

 

“maskiner, der udelukkende gøres tilgængelige til erhvervsmæssig brug, med en 

indbygget strømkilde, hvis drift enten kræver mobilitet eller en kontinuerlig eller 

semikontinuerlig flytning mellem en række faste arbejdspunkter under arbejdet”2 

 

 

Denne definition består af fire specifikke betingelser.  De lyder som følger: 

 

(i) Mobile ikke-vejgående maskiner; 

(ii) Med indbygget strømkilde; 

(iii) Dens drift kræver enten mobilitet eller en kontinuerlig eller semikontinuerlig flytning 

mellem en række faste arbejdspunkter under arbejdet; 

(iv) Maskinen gøres udelukkende tilgængelig til erhvervsmæssig brug. 

 

Alle betingelserne skal være opfyldte, før undtagelsen finder anvendelse. 

  

                                                           
1 http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf angående Direktiv 2012/19/EU 
2 Artikel 2 (4) (e), Artikel 3 (1) (d) WEEE2  

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf
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3 Fortolkning af NRMM betingelser 
Fortolkningen af ovenstående betingelser følger Kommissionens FAQ vedrørende WEEE2.  

EWRN har udarbejdet en vejledning i de tilfælde, hvor Kommissionens fortolkning ikke giver en 

klar konklusion.  Den lyder som følger: 

 

Ad (i).  “Mobile ikke-vejgående maskiner” betyder, at maskinen er fremstillet til at være i drift 

eller blive kørt uden for offentlig vej. Selve maskinen kræver egen mobilitet, f.eks. ved at have 

hjul.3  

Ad (ii).  “Indbygget strømkilde” betyder, at maskinen er afhængig af et 

batteri/akkumulator/motor som strømkilde, før den er i stand til at bevæge sig.  Maskinen skal 

kunne køre uden ledninger og uden at være sluttet til el-nettet.4  

Ad (iii).  “Dens drift kræver enten mobilitet eller en kontinuerlig eller semikontinuerlig flytning 

mellem en række faste arbejdspunkter under arbejdet” betyder, at maskinen kræver mobilitet 

for at kunne fungere korrekt eller for at udføre de funktioner, den er tiltænkt5.  

Ad (iv).  “Udelukkende tilgængelig til erhvervsmæssig brug” betyder, at maskinen 

udelukkende6 anvendes af andre brugere end private husholdninger. 

  

                                                           
3 Henvisningen til f.eks. hjul foretages for at understrege, at (i) udstyret skal være beregnet til bevægelse 
og (ii) for at undgå, at visse typer værktøjer (f.eks. robotarme) kan fortolkes som værende mobile 
maskiner. 
4 For eksempel er støvsugere, der kræver tilslutning til elnettet, ikke undtaget. 
5 For at undgå undtagelse for værktøjer såsom en betonblander, med det argument, at udstyret bevæges 
rundt på en byggeplads. 
6 For at sikre, at ‘dual-use’ udstyr (produkter, som bruges i både husholdninger og erhverv) ikke er 
omfattet af denne undtagelse 
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4 Beslutningsdiagram 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 European WEEE Registers Network (EWRN) 
EWRN er et uafhængigt netværk af nationale registre, som spiller en central rolle i den nationale 

implementering af Direktiv 2002/96/EC og det nye Direktiv 2012/19/EU (“WEEE2”) i de 

forskellige EU medlemslande.   

De organer, der har ansvaret for at administrere de nationale registre, samarbejder under EWRN 

som eksperter inden for elektriske og elektroniske produkter (EEE) samt korrekt håndtering 

heraf.   

De primære målsætninger under EWRN er at fremme en harmoniseret tilgang til registrering, 

afrapportering og afgrænsning på tværs af medlemslandene.  Dette gælder også en 

harmoniseret fortolkning af de nye undtagelser under WEEE2. 

Ja 

Eksempel: Mobile platformselevatorer, gaffeltrucks, 

palletrucks, plæneklippere, elektriske trillebøre, 

gadefejemaskiner, gulvvaskemaskiner, mobilkraner, 

hejseværker etc. 

Maskinen anvendes udelukkende af 

andre brugere end private 

husholdninger. 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Betyder, at maskinen er fremstillet til at være i drift 
eller blive kørt uden for offentlig vej.  Selve maskinen 
kræver egen mobilitet, f.eks. ved at have hjul. 

Maskinen er afhængig af et 

batteri/akkumulator/motor som strømkilde, før den er 

i stand til at bevæge sig. Maskinen skal kunne køre 

uden ledninger og uden at være sluttet til elnettet. 

Selve maskinen  kræver mobilitet for at kunne fungere 

korrekt eller for at udføre de funktioner, den er tiltænkt.  

Har den en indbygget strømkilde? 

EEE er undtaget som NRMM 

og dermed uden for 

anvendelsesområdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEE er ikke 
undtaget 

som 
NRMM 

Skal maskinen være mobil for 
at kunne fungere korrekt? 

Er maskinen mobil og designet til 

anvendelseuden for offentlig vej ? 

Er maskinen udelukkende tilgængelig 

til erhvervsmæssig brug? 

Nej 


