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F O R  

 

W E E E - S Y S T E M  

 

 

1  N A V N  O G  H J E M S T E D :  

1.1 WEEE-System er en selvejende institution, oprettet i henhold til lov nr. 

385 af 25. maj 2005 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producent-

ansvar for elektronikskrot m.v.). Herefter kaldet bemyndigelsesloven. 

1.2 WEEE-System har hjemsted i Københavns kommune.   

2  F O R M Å L :  

2.1 WEEE-System har i medfør af bemyndigelsesloven til formål:  

 

• at sikre, at producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr 

(WEEE), der er omfattet af WEEE-direktivet (Direktiv 2002/96/EF om af-

fald af elektrisk og elektronisk udstyr som ændret ved Direktiv 

2003/108/EF) for egen regning foranstalter tilbagetagelse, genanven-

delse og håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er 

markedsført af producenten,  

 

• at sikre, at producenter og importører bidrager forholdsmæssigt til fi-

nansieringen af affalds-håndteringen af disse produkter,  

 

 

• at vurdere, om producenterne har stillet tilstrækkelig sikkerhed for fi-

nansieringen af affaldshåndteringen efter lovgivningens til enhver tid 

gældende regler herom,  
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• at vurdere, om de kollektive ordninger, der er oprettet til varetagelse af 

enkelte producenters og importørers affaldsansvar, har stillet den for-

nødne sikkerhed for finansieringen af samme,  

 

• at oprette og drive et producentregister omfattende samtlige produ-

center og importører i Danmark af disse produkter,  

 

• at indhente oplysninger om producenternes varetagelse af affaldsan-

svaret samt 

 

• at opkræve gebyrer efter lovgivningen til dækning af omkostningerne 

ved administration og kontrol i forbindelse med producentregistret. 

 

• at fungere som clearing house i relation til fordeling af affaldsmængder 

mellem virksomheder omfattet af producentansvaret. 

 

2.2 WEEE-System kan, udover de opgaver, der er en del af stk. 1, påtage sig 

opgaver, som Miljøministeren i medfør af bemyndigelsesloven giver tilla-

delse til. 

  

3  Ø K O N O M I :  

3.1 WEEE-Systems aktiviteter finansieres ved gebyrindbetalinger fra produ-

center og importører i overensstemmelse med bemyndigelsesloven. Ge-

byrerne fastsættes hvert år af WEEE-System inden for de rammer, som er 

angivet i bekendtgørelsen om håndtering af affald af elektrisk og elektro-

nisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Gebyrerne godkendes af Miljømini-

steren og offentliggøres på WEEE-Systems hjemmeside. 

3.2 WEEE-System drives som en non-profit organisation, idet der dog efter 

bestyrelsens bestemmelse kan oparbejdes og budgetteres med et rimeligt 

kapitalberedskab under hensyntagen til WEEE-Systems opgaver.  

 

3.4 I det omfang der oparbejdes et kapitalberedskab, skal et sådant anvendes 

til fremme af WEEE-Systems formål. 
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4  L E D E L S E :  

4.1 WEEE-System ledes af en bestyrelse, der i medfør af bemyndigelsesloven 

udpeges af Miljøministeren samt en direktion, der ansættes af bestyrel-

sen. 

5  B E S T Y R E L S E N :  

5.1 Bestyrelsen er WEEE-Systems højeste myndighed. 

5.2 Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinier for WEEE-Systems 

virksomhed. Bestyrelsen har herved ansvaret for overholdelse af WEEE-

Systems vedtægter, herunder varetagelsen af de i §2 beskrevne formål. 

5.3 Bestyrelsen har tillige ansvaret for, at WEEE-Systems kapitalberedskab til 

enhver tid er forsvarligt i forhold til WEEE-Systems virksomhed. 

 

5.4 Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer, udpeget af Miljøministeren 

efter indstilling fra de i §5.5 nævnte branche- og interesseorganisationer. 

Medlemmerne af bestyrelsen må ikke samtidigt være medlem, af en kol-

lektiv ordning. 

 

5.5 Følgende organisationer indstiller hver 1 medlem til bestyrelsen:  

 

• Branchen ForbrugerElektronik (BFE) 

• Dansk Handel & Service (DHS)  

• Dansk Industri (DI) 

• El-Branchens Leverandørforening, (FAFGE) 

• Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdnings-

apparater (FEHA) 

• HTS – Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTSI) 

• Dansk Industris branchefællesskab for IT, elektronik og telekommuni-

kation (ITEK) 

 

5.6 Organisationerne indstiller i fællesskab 2 medlemmer. Det ene medlem 

skal have kendskab til konkurrenceretlige forhold og indstilles efter sam-
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råd med Konkurrencestyrelsen. Det andet medlem skal have en erhvervs-

mæssig baggrund.  

 

5.7 Bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af Miljøministeren i medfør af §5.6, 

må ikke være ansat i eller ejer af nogen virksomhed, der er undergivet 

reglerne om producentansvar for elektronikskrot. 

 

5.8 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 2 år. Et bestyrelses-

medlem kan indstilles til en ny bestyrelsesperiode, men kan højest funge-

re i 3 bestyrelsesperioder i sammenhæng. 

 

5.9 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige personer og må ikke være un-

der værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens bestemmelser.  

 

5.10 Ingen person kan udpeges som medlem af bestyrelsen efter det fyldte 67. 

år.  

 

Ved afslutningen af hvert regnskabsår fratræder de bestyrelsesmedlem-

mer, der har siddet i to år siden sidste udpegning. Miljøministeren udpe-

ger herefter nye medlemmer efter bestemmelserne i §§5.5–5.6 

 

Medlemmerne udtræder efter det bestyrelsesmøde hvor det foregående 

års regnskab bliver godkendt. 

 

5.11 Af WEEE-Systems første bestyrelse fratræder mindst 4 medlemmerne uan-

set varigheden af bestyrelsesarbejdet efter det bestyrelsesmøde hvor det 

foregående års regnskab bliver godkendt, hvorefter der udpeges og/eller 

genudpeges nye bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år.  

 

5.12 Miljøministeren udpeger formanden for bestyrelsen blandt bestyrelsens 

medlemmer. 

 

Bestyrelsens medlemmer vælger blandt sin midte en næstformand ved 

starten af hver ny bestyrelsesperiode. Næstformanden kan genvælges. 

 

5.13 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid forlade bestyrelsen ved meddelel-

se til Miljøministeren.  
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Miljøministeren kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der tilsidesætter sine 

pligter som bestyrelsesmedlem. Såfremt bestyrelsesmedlemmet er ind-

stillet af de i §5.5 nævnte interesseorganisationer, kan disse indstille til 

Miljøministeren, at vedkommende bestyrelsesmedlem afsættes.  

 

5.14 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen udpeger Miljømini-

steren et nyt medlem, der indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems 

mandat i resten af perioden.  

 

Er det udtrædende bestyrelsesmedlem indstillet af en af de i §5.6 nævnte 

brancheorganisationer, indstiller den pågældende brancheorganisation et 

nyt medlem til Miljøministerens godkendelse. Tilsvarende gælder det 

medlem, der indstilles af Konkurrencestyrelsen. 

 

6  B E S T Y R E L S E N S  B E S L U T N I N G E R :  

6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er tilste-

de.  

6.2 Bestyrelsen træffer samtlige beslutninger ved simpel stemmeflerhed 

blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i 

dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. 

6.3 For forslag om vedtægtsændringer og om WEEE-Systems ophør gælder 

særlige afstemningsregler, jfr. §§13 og 14. 

6.4 Bestyrelsen godkender handlingsplaner, budget, regnskab og beretning 

for det enkelte regnskabsår. 

6.5 Over forhandlingerne føres en protokol. 

6.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
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7  A D M I N I S T R A T I O N  O G  F O R V A L T N I N G :  

7.1 Bestyrelsen er i sit virke underlagt bestemmelserne i lov nr. 571 af 19. 

december 1985 (Forvaltningsloven) med senere ændringer, samt lov nr. 

572 af 19. december 1985 (Offentlighedsloven) med senere ændringer, 

med de tilpasninger, der følger af virksomhedens art og beskaffenhed.  

7.2 Bestyrelsen indkaldes af formanden og træder sammen efter behov, dog 

mindst to gange årligt. 

7.3 I øvrigt skal bestyrelsen indkaldes, når mindst 4 af bestyrelsens med-

lemmer fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af, hvad der 

ønskes behandlet.  

7.4 Bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.  

7.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelsen af særlige opgaver med 

deltagelse af sagkyndige og interesserede, som ikke behøver at være 

medlemmer af bestyrelsen. Det enkelte udvalgs opgaver, sammensæt-

ning og funktionstid m.v. fastsættes af bestyrelsen.  

7.6 Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de 

erfarer som bestyrelsesmedlemmer. 

8  D I R E K T I O N :  

8.1 Til at bistå bestyrelsen i dens arbejde og til at varetage den daglige ledel-

se af WEEE-Systems opgaver ansætter bestyrelsen en administrerende di-

rektør, der har det øverste ansvar for den daglige ledelse. 

8.2 Medlemmer af direktionen kan ikke være medlem af bestyrelsen.  

8.3 Direktøren varetager den daglige ledelse af WEEE-Systems opgaver og 

skal herved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen giver.  
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8.4 Den administrerende direktør har adgang til uden stemmeret at deltage i 

bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen beslutter noget andet. 

9  T E G N I N G S R E G L E R :  

9.1 WEEE-System tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrel-

sesmedlem.  

9.2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes WEEE-System af 

formanden i forbindelse med 2 medlemmer af bestyrelsen.  

9.3 I formandens forfald træder næstformanden og i dennes forfald et besty-

relsesudpeget medlem i formandens sted.  

9.4 Bestyrelsen kan meddele prokura, herunder til direktionen. 

1 0  R E G N S K A B  M . V . :  

10.1 WEEE-Systems regnskabsår er kalenderåret. 

10.2 Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i 

overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. 

10.3 Det årlige regnskab revideres af Rigsrevisor. Rigsrevisor kan med ved-

kommende minister aftale, at revisionsopgaverne varetages i et nærmere 

fastsat samarbejde mellem Rigsrevisor og et af bestyrelsen valgt organ 

for intern revision i henhold til Rigsrevisorlovens § 9. 

10.4 Det årlige reviderede regnskab fremsendes til ministeren. 

1 1  V E D T Æ G T S Æ N D R I N G :  

11.1 WEEE-Systems vedtægter kan kun ændres efter bestyrelsens vedtagelse 

med 2/3 majoritet blandt bestyrelsens medlemmer. Vedtægtsændringen 

skal godkendes af Miljøministeren. 
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1 2  T I L S Y N :  

12.1 Miljøministeren fører i medfør af bemyndigelsesloven tilsyn med WEEE-

Systems arbejde og virker indenfor rammerne i bemyndigelsesloven som 

klageinstans for afgørelser truffet af WEEE-System. 

1 3  O P H Ø R :  

13.1 Beslutning om WEEE-Systems ophør eller likvidation skal ske som gæl-

dende for vedtægtsændringer. 

13.2 Ophører WEEE-System med at bestå, træffer bestyrelsen beslutning med 

hensyn til anvendelsen af de værdier, WEEE-System måtte eje - idet der 

dog alene kan disponeres inden for de af vedtægternes §3 omfattede om-

råder.  

13.3 Bestyrelsens beslutning skal godkendes af Miljøministeren. Afviklingen af 

WEEE-System ledes af den afgående bestyrelse. 

1 4  I K R A F T T R Æ D E N :  

14.1 Nærværende vedtægter træder i kraft den 26. januar 2007. 

--o0o— 

 

 


