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Nyt fra DPA-System: Printerpatroner og røgdetektorer 
I forbindelse med implementeringen af det reviderede 
WEEE2-direktiv og ændringernes ikraftræden i Danmark, 
udsender DPA-System løbende information til aktørerne, om 
den praktiske udmøntning regelændringerne. 

Emne:  
Registrering, indberetning og håndtering af printerpatroner 
og ioniserende røgdetektorer.   

Modtagere: 
DI, DE, ITEK, VELTEK, FABA, GI, Kollektive ordninger, KL, 
Dansk affaldsforening, Dakofa, samt individuelle 
forespørgere. 
 

Hvad gælder for producenter og importører?  
Undtagelsen for printerpatroner og radioaktive røgdetektorer er med den reviderede 
bekendtgørelse bortfaldet. Det betyder, at producenter og importører af den type produkter 
er omfattet af producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr. 

Salg af nyt udstyr  

Virksomheder som producerer eller importerer disse produkter, er omfattet af registrerings- 
og indberetningspligt til det nationale producentansvarsregister. Derudover er der 
mærknings-og oplysningspligt forbundet med nyt udstyr, samt tilbagetagningspligt forbundet 
med udtjente produkter. 

Der har været spørgsmål om, hvornår producentansvarets forskellige elementer træder i 
kraft ved implementeringen af den nye bekendtgørelse. DPA-System har opsamlet de 
fremsatte spørgsmål, og søgt dem afklaret med Miljøstyrelsen. Hermed redegøres for, 
hvordan og hvornår regelændringerne skal udmøntes i praksis. 



[Side 2]

Klik for at forstørre  

Fra 
14.feb.2014:
Mærkning  

Produkterne skal være mærket med piktogram med en overkrydset 
skraldespand, samt have en vejledning om bortskaffelse på linje med 
andet udstyr omfattet af producentansvar for elektrisk og elektronisk 
udstyr. 

Lagerførte produkter eller produkter som allerede er på hylderne, men 
som ikke overholder mærknings-og oplysningskravene kan sælges frem til 
udgangen af 2015. Direktivet og Kommissionens FAQ forholder sig ikke til 
produkter på lager. Kommissionen er blevet spurgt, og denne vejledning 
følger af Kommissionens svar. 

Fra 
14.feb.2014:
Registrering 

Virksomheder som ikke er registreret i forvejen, skal foretage registrering 
i registret hos DPA-System, og vælge/tilvælge de behørige kategorier. 

 Kat. 3: IT-og teleudstyr ⇔ Printerpatroner
 Kat. 9: Overvågning og regulering ⇔ Røgalarmer

Fra 
1.jan.2015:
Indberetning 

Den første årlige indberetning af mængden af solgte produkter skal 
fortages i perioden 1. jan 2015-31. marts 2015, og dække perioden fra 
ikrafttrædelse til udgangen af kalenderåret 2014. 

Såfremt det ikke er muligt regnskabsteknisk at fratrække de solgte 
mængder i de første 6 uger af 2014, indberettes for hele kalenderåret.  

Indsamling af udtjent udstyr  

Omfattede virksomheder har nu også tilbagetagnings- og indsamlingsforpligtelse på linje med 
andet udstyr omfattet af producentansvar, herunder pligt til indsamling fra kommunale 
indsamlingssteder. Opgaven med afhentning hos kommunerne varetages normalt via et 
medlemskab af en kollektiv producentordning. 

Dette betyder i praksis, at producentordningerne skal afhente de udtjente printerpatroner og 
røgdetektorer, som kommunerne har indsamlet fra og med 
d. 14. feb. 2014. 

Praktisk håndtering  

I regi af Dansk Affaldsforening og DPA-System, har genvindingsvirksomheder, kommuner og 
kollektive ordninger aftalt, at søge en standardiseret tilgang til den praktiske indsamling af 
printerpatroner og ioniserende røgdetektorer. Desuden er der etableret en afklaringsproces 
med Statens Institut for Strålehygeine (SIS) med hensyn til krav og kommende regulering. 

Det er dog fastlagt, at såfremt kommunen allerede indsamler printerpatroner og 
røgdetektorer separat, bør denne ordning fortsætte, da en blandet indsamling af denne type 
produkter sænker den mulige ressourceudnyttelse. 

Mere information:  

https://www.dpa-system.dk/media(077f56f5-8399-44b2-a6fb-f9c1bed2a219)
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Gengivelse tilladt med tydelig kildehenvisning 

Afmeld nyhedsbrev  

https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Produkter/Maerkning
https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producenter/Registrering

