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Orientering til producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter, 
kommuner og virksomheder, som håndterer elektronikaffald m.fl.

Nyhedsbrev om WEEE2.2. 
Nr. 1, 2017
Anden del af det reviderede WEEE direktiv skal nu
implementeres i Danmark og de øvrige EU-landes
nationale lovgivninger. Miljøstyrelsen og DPA-System har
påbegyndt implementeringsprocessen, og vil i perioden,
frem til implementeringen er fuldført i 2019, løbende
indkalde de berørte aktører til drøftelser, samt informere
om processer og beslutninger.

Dette er det første nyhedsbrev i serien "Nyhedsbrev om WEEE2.2" og beskriver overordnet,
hvilke ændringer der kan imødeses, samt hvornår disse skal træde i kraft.

Implementering af WEEE2, 2. del – tidligere end
forventet

Danmark har fra EU-Kommissionen modtaget en såkaldt pilotskrivelse på WEEE-direktivet* ,
hvor Kommissionen har en række spørgsmål til den danske implementering af WEEE2. En
pilotskrivelse er Kommissionens indledende undersøgelse af, om direktiver er korrekt
implementeret i de enkelte medlemslande. Danmark skal fremsende svar i løbet af maj
måned, og på den baggrund kan Kommissionen vælge at lukke sagen, eller i worst-case
fortsætte sagen ved EU-domstolen.

Miljøstyrelsen har overvejet at implementere 2. del af WEEE2 pr. 1. januar 2019, som vil
være det mest fordelagtige tidspunkt ift. årlig indberetning af data til DPA-System.
Miljøstyrelsen har således gennemført uformelle drøftelser med Kommissionen om denne
løsning. På baggrund af pilotskrivelsen og drøftelserne står det dog klart, at det er
nødvendigt at implementere den anden del af WEEE2 pr. 15. august 2018, som er den frist,
der følger af direktivet.

Implementeringen vil kræve en mindre ændring af reglerne, mens det i praksis vil medføre



store administrative og praktiske ændringer i producentansvaret, som særligt vil berøre
producenter, kollektive ordninger og kommuner.

WEEE2 medfører følgende ændringer

Øgede målkrav til
indsamling og
genanvendelse

EU-kommissionens fastsatte miljømål øges til 65 % indsamling i
2019 og en generel stigning på 5 % i genanvendelses- og
nyttiggørelsesmålene

Nye kategorier til
indberetning af EEE
og WEEE

Producenter og importører har hidtil indberettet mængder fordelt
ud i 10 branchespecifikke kategorier. Elektronikaffald indsamles i
6 fraktioner på kommunale indsamlingssteder. Del 2 medfører 6
nye kategorier, som er etableret med udgangspunkt i forhold, der
relaterer sig til håndtering og behandling, når udstyret bliver til
affald, og baseres på materialer/stoffer og størrelse. De nye
kategorier minder om de danske elektronikaffaldsfraktioner, men
kun næsten!

Udvidelse af
anvendelsesområde
+ præcisering af
undtagelser

Betyder at alt udstyr og alle produkter, der virker ved strøm er
omfattet. De specifikke undtagelser fra det gamle direktiv er
enten bortfaldet eller yderligere præciseret ved en række nye
undtagelser.

Miljøstyrelsen er pt. i dialog med DPA-System om at udarbejde en konkret plan for at få 
inddraget hhv. producenter, kollektive ordninger og kommunerne i at finde de bedst mulige 
løsninger på de konkrete og praktiske udfordringer, der vil følge af ændringerne.

Meget specifikke spørgsmål om den endelige udmøntning af ændringerne kan således ikke 
besvares på nuværende tidspunkt. Information i form af generelle nyhedsbreve og specifikke 
udsendelser til berørte målgrupper vil løbende blive udsendt, når konkrete problemstillinger 
eller beslutninger skal drøftes eller foreligger.

Af nedenstående fremgår en overordnet tidsplan for implementeringsfasen. Vi anbefaler, at 
alle berørte aktører i denne fase holder øje med information fra Miljøstyrelsen og DPA-
System, herunder tilmelder jer DPA-Systems nyhedsbrev på www.dpa-system.dk.

Tidslinie implementering WEEE2, del 2 - Ny bekendtgørelse træder i kraft 
(Klik for at forstørre)

Direktivet findes nedenfor:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr (WEEE) 
Det nye WEEE direktiv (WEEE2 / recast) som afløser direktivet fra 2003 (med senere 
ændringer). Direktivet skal være implementeret i medlemsstaterne senest 14. februar 2014 
og 2. del i august 2018.

Dokumentserie: Lovgivning 
Udgiver: Europæiske Union 
År: 2012
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