
Til alle kommuner Indsamling af elektronikaffald og batterier..htm[16-07-2015 11:25:59]

Fra:                                  DPA-System <info@dpa-system.dk>
Sendt:                             26. juni 2015 13:48

                                   
Emne:                              Til alle kommuner: Indsamling af elektronikaffald og batterier.
 

HVEM SKAL NU HENTE ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER I MIN
 KOMMUNE?

Revideret tildeling 2015
I forbindelse med DPA-Systems årlige afgørelse om, hvem der fra 1. september 2015 skal
 afhente elektronikaffald og batterier i de forskellige kommuner, er der i år opstået nogle
 situationer, som har skabt og kan skabe forvirring hos de kommunale aktører. DPA-System
 vil derfor sammen med udmelding om revideret tildeling beskrive, hvordan ordningen
 omkring elektronik og batterier hænger sammen, samt svare på de spørgsmål, som ofte
 bliver stillet.

DPA-System er IKKE en kollektiv producentordning
Kommunerne er som udgangspunkt
 ansvarlige for affaldshåndteringen i
 Danmark, dog er der i hele EU indført
 såkaldt producentansvar for udtjent
 elektrisk udstyr og batterier.

I Danmark varetages de lovfastsatte,
 administrative og bemyndigede opgaver
 af Dansk Producentansvars System (DPA-
System) på vegne af Miljøstyrelsen.

Den praktiske håndtering af elskrot fra de
 private husholdninger varetages ved et
 samarbejde mellem kommuner, som
 indsamler skrottet fra borgerne. Samtidig
 er der etableret virksomheder - såkaldte
 kollektive ordninger, der kan varetage
 afhentningen og behandlingen af skrottet
 på producenternes vegne. 

 Kollektive ordninger indgår således
 kommercielle aftaler med både
 producentvirksomheder,
 affaldstransportører og
 genvindingsvirksomheder.

De kollektive ordninger i Danmark hedder
 Elretur, ERP Denmark, LWF og RENE.

 

DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr og udtjente batterier,
 som de kollektive producentordninger skal tilbagetage fra borgerne.
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Beregningen fortages på baggrund af de mængder som kollektive ordninger og øvrige
 producenter årligt indberetter til DPA-System.

Skiftedag

Det tildelte elektronikaffald skal sorteres i 6 fraktioner af kommunerne, og bliver afhentet af
 de kollektive ordningers operatører på de kommunale indsamlingssteder/genbrugspladser.
 Denne ordning benævnes tildelingsordningen eller ”skiftedag”, fordi nogle kommuner
 oplever, at der kommer nye operatører på deres pladser, herunder at det
 opsamlingsmateriel, der stilles til rådighed bliver skiftet ud, når der årligt sker ændringer i
 tildelingen.

I lovgivningen (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen mv.) er det beskrevet, hvordan DPA-System
 skal agere i forbindelse med tildelingsordningen. Således skal beregningen omfatte 6
 forskellige elskrotfraktioner (senest solcellepaneler) og bærbare batterier, derudover skal der
 tages højde for producentans andel af markedet af markedet, geografisk placering og
 eventuelle kommunale samarbejder.

Det er også fastsat, at en ny tildeling skal træde i kraft hvert år d. 1. september, og at DPA-
System skal offentliggøre resultatet af beregningen den. 1. juni, så alle aktører har tid til at
 forberede sig til ”Skiftedag”.

De kollektive ordninger laver aftaler med operatører, om de transport og materielforhold,
 som kommunen er afhængig af, for at få afhentet sit elskrot. Disse aftaler er ikke
 nødvendigvis knyttet op på, hvornår tildelingen træder i kraft.

FAQ om skiftedag 
 I samarbejde med Dansk Affaldsforening har DPA-System her samlet en række af de
 spørgsmål som ofte bliver stillet i forbindelse med tildelingsordning.
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Tildelingen 2015 (Revideret) 
 Dette dokument indeholder alle de lovpligtige oplysninger som er forbundet med den årlige
 tildeling. Således findes der Danmarkskort med fordelingen af elskrot pr. fraktion og
 batterier. Kontaktoplysninger på de kollektive ordninger ((elretur, LWF, ERP og RENE) og
 deres operatører, samt præsentation af det opsamlingsmateriel, som kommunerne kan
 bestille til deres indsamlingssteder. Sidst findes også Danmarkskort og kontaktoplysninger til
 regionale indsamlingssteder for større mængder elektronikaffald.
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