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Nyt fra DPA-System: Solcellepaneler 
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 solcellepaneler 
(fotovoltaiske paneler).    

Modtagere:   
Dansk Solcelleforening,DI, DI-Byg, Kollektive ordninger, KL, 
Dansk affaldsforening, Dakofa, samt individuelle 
forespørgere. 
 

Hvad gælder for producenter og importører? 
Det har længe været kendt, at solcellepaneler er omfattet af producentansvar for elektrisk og 
elektronisk udstyr. Med revisionen af WEEE2-direktivet og implementeringen af den danske 
bekendtgørelse, er registersystemet til håndtering af producentansvaret, blevet udviklet til at 
kunne få registreret og indberettet solcellepaneler særskilt. 

Salg af nyt udstyr 

Det betyder, at virksomheder, som producerer eller importerer solcellepaneler, er omfattet af 
registrerings- og indberetningspligt til det nationale producentansvarsregister. 

Fra  
14. feb.2014:
Registrering  

Virksomheder som ikke er registreret i forvejen, skal foretage 
registrering i registret hos DPA-System.  
Solcellepaneler skal indberettes særskilt. Der er derfor oprettet en 
kategori specifikt til solcellepaneler. I forbindelse med registrering 
skal der derfor vælges eller tilvælges.  

Kategori 4b: Fotovoltaiske paneler  

Fra  
1. jan. 2015:
Indberetning 

Den første årlige indberetning af mængden af solgte 
solcellepaneler skal fortages i perioden 1. jan 2015 til 31. marts 
2015, og dække kalenderåret 2014.  
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Fra  
1.sep 2015:
Tildeling af 
solcellepaneler 

Solcellepaneler som kommer fra private husholdninger indgår, 
ligesom øvrigt elektrisk og elektronisk udstyr med slut-brugere i 
husholdninger i den såkaldte tildelingsordning.  

Tildeling af udtjente solcellepaneler foretages første gang i 2015 
med ikrafttrædelse 1. september 2015.  

Tildelingen bliver udmeldt af DPA-System 1. juni 2015. 

Indsamling af udtjent udstyr 

Omfattede virksomheder har nu også tilbagetagnings- og indsamlingsforpligtelse for 
fotovoltaiske paneler på linje med andet udstyr omfattet af producentansvar, herunder pligt 
til indsamling fra kommunale indsamlingssteder. Formålet med indsamlingsforpligtelsen er at 
sikre optimal udnyttelse af de materialeressourcer, der findes i det udtjente udstyr. 

Overgangsperiode og praktisk håndtering 

I bekendtgørelsen er der, ligesom de for markedsførte mængder, krav om særskilt 
indsamling. Således skal panelerne håndteres, som en særskilt fraktion 6 på de kommunale 
indsamlingssteder. 

Da det endvidere er angivet, at solcellepanelerne særskilt skulle indsamles allerede pr. 1. 
september 2014, er der mellem kommuner og producentordninger aftalt en 
overgangsperiode, hvor panelerne midlertidigt indsamles og afhentes separat i de bure, som 
anvendes til fraktion 3 og 4. (Ca. 13 paneler pr. bur) 

I overgangsperioden, og inden tildelingsordningen træder i kraft 1. september 2015, skal 
solcellebranchen, de omfattede virksomheder og deres producentordninger have afklaret, 
hvilket standardiseret opsamlingsmateriel kommunerne skal have stillet til rådighed i 
forbindelse med indsamling og afhentning på de kommunale pladser. 

Mere information: 

Notat om solcellepaneler 

Læs mere om registrering og indberetning på www.dpa-system.dk 
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Gengivelse tilladt med tydelig kildehenvisning 

Afmeld nyhedsbrev  

https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=a00af58a-7cd9-4b9c-b546-c84e65c1f170
https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producenter/Registrering
https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producenter/�rlig-indberetning



