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Produkter og producentansvar:  
Printerpatroner med elektriske 
eller elektroniske funktioner 
 
I henhold til lovgivningen om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr 
foretager DPA-System løbende vurderinger af, hvorvidt udstyr eller produkter er 
omfattet eller undtaget af reglerne for producentansvar, jf. Elektronikaffalds-
bekendtgørelsen. Ligeledes skal DPA-System, såfremt produktet er omfattet, placere 
omfattede produkter ind i en af de WEEE-kategorier, som er beskrevet i 
bekendtgørelsen1. Hertil vurderes, om produktet finder anvendelse i private 
husholdninger eller udelukkende i erhvervsvirksomheder2. 
 
Følgende vurdering er foretaget i forhold til produktgruppen tonerpatroner og 
printerpatroner. 
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Vurdering efter Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 
Printerpatroner, der indeholder egne elektriske komponenter og er afhængige af elektricitet for at kunne virke 
i en printer, er omfattet af producentansvaret for elektrisk eller elektronisk udstyr.  
 
Printerpatroner, der ikke indeholder egne elektriske dele og som derfor alene virker ved mekanisk påvirkning 
fra printeren, er ikke omfattet af reglerne for producentansvar og kan opfattes som hjælpestoffer på linje med 
fx printerpapir.  
 

Vurdering efter Batteribekendtgørelsen 
Såfremt der forefindes batterier i printerpatroner, er disse omfattet af producentansvar og registreringspligtig 
efter Batteribekendtgørelsen. For producenten eller importøren af de printerpatroner, der helt eller delvis 
også virker ved batterier, indebærer dette, at den elektroniske del af produktet skal indberettes og behandles 
efter Elektronikaffaldsbekendtgørelsen og batteriet skal indberettes og behandles efter 
Batteribekendtgørelsen.  

 

Definition og forklaring 
Ved ”printerpatroner indeholdende elektriske komponenter” forstås alle typer patroner (laserpatroner, 
blækpatroner og blæk-jet-patroner), som er tiltænkt anvendelse i en elektrisk printer, eller andet plotterudstyr 
og som er udstyret med en elektrisk komponent, der har til formål at virke i forbindelse med 
blæk/farvedistributioner fx til styring og monitorering af indholdet i printerpatronen, eller anden styring.  
 

                                                             
1 Læs mere om WEEE kategorier på DPA-Systems hjemmeside under WEEE kategorier 
2 Læs mere om slutbruger på DPA-Systems hjemmeside under Hvem er slutbruger? 

https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Produkter/WEEE-kategorier
https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Produkter/Hvem-er-slutbruger


Gengivelse og evt. fortolkning skal ske på baggrund af tekstens fulde omfang og med tydelig kildeangivelse, DPA-System.  
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Printerpatroner kan også være forsynet med egne printkort og andet elektrisk udstyr, der er afhængigt af 
elektricitet og som har til formål at fungere i samarbejde med printerens andre elektriske funktioner, er også 
omfattet af producentansvarslovgivningen.  

Kategorisering 
Hvis printerpatroner leveres som tilbehør til andet hovedprodukt og er pakket og solgt sammen med dette,   

 registreres  printerpatronerne i samme kategori som hovedproduktet, fx printere og plottere.  Hvis 
 printerpatronerne sælges individuelt kategoriseres printerpatronerne i kategori 4. Stort udstyr, hvis den ydre 
 størrelse er 50 cm eller derover, eller i kategori 5. Småt udstyr, hvis den ydre størrelse er under 50 cm.  
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