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Artikel til producenter 

Elektronik-indberetninger fyldt med fejl  
 
Miljøstyrelsen og Deloitte har det seneste år gennemført en tilsynskam-
pagne rettet mod danske producenter og importører af elektronisk udstyr. 
Der har været særlig fokus på indberetninger af mængder og revisorer-
klæringer for disse, og Miljøstyrelsen konkluderer, at mange af indberet-
ningerne har alvorlige fejl og mangler. Blandt andet mangler over 80 af 
virksomhederne at indsende lovpligtige erklæringer for indberetningerne 
helt tilbage til 2009. 
 
Konsekvensen kan blive en skæv fordeling af indtægter og omkostninger 
fra indsamling og udvinding af værdierne fra elektronikaffaldet. 
 
God dialog med flertallet 
Miljøstyrelsen har været i dialog med over 100 udvalgte producenter og 
importører for at få udbedret de fejl, der er konstateret.  
 
Efterfølgende har en stor del af virksomhederne rettet op på de fundne fejl 
og mangler og Miljøstyrelsen betegner kampagnen som en stor succes. 
”Vi har i de fleste tilfælde haft en positiv dialog med de pågældende virk-
somheder. Der har ofte været tale om forkerte beregningsmetoder og for-
glemmelser. Vi forventer, at der fremover vil være langt mere styr på ind-
beretningerne”, siger Søren Freil fra Miljøstyrelsen. 
 
Overvejer politianmeldelse 
Enkelte virksomheder har dog efter gentagne henvendelser stadige ikke 
bragt orden i sagerne, og nu er Miljøstyrelsen ved at løbe tør for tålmo-
dighed: ”Vi har strakt os langt for at kontakte og vejlede de udvalgte virk-
somheder, men i nogle tilfælde er vi tæt på en politianmeldelse”, udtaler 
Søren Freil.  
 
Fejlindberetninger giver skæv konkurrence 
Producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr skal årligt 
indberette mængder af elektronisk udstyr i henhold til de europæiske 
WEEE-regler. Samtidig skal virksomhederne indsende revisorerklæring 
for indberettede mængder, kategoriseret som udstyr til ”husholdnings-
brug”. Formålet er at skabe grundlag for en retfærdig fordeling af ansvar, 
indtægter og omkostninger ved bortskaffelse af elektronikaffald og sikre 
pålideligheden af de indberettede data. Tallene indberettes efterfølgende 
til EU Kommissionen, der overvåger i hvilket omfang medlemsstaterne 
lever op til målsætningerne i WEEE-direktivet. 
 
Når der ikke indberettes korrekt og erklæringsarbejdet er mangelfuldt, kan 
det skabe konkurrenceforvridning mellem de enkelte producenter. ”I vores 
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gennemgang har vi set eksempler på at de faktiske mængder er over 
dobbelt så høje som de indberettede mængder, hvilket giver en skæv 
fordeling af omkostningerne”, konstaterer Søren Freil fra Miljøstyrelsen. 
 
Både producenter og revisorer holdes ansvarlige 
De fejl og mangler, som Miljøstyrelsen i samarbejde med Deloitte har 
konstateret er typisk: 

• Manglende erklæringer på indberettede mængder 
• Mængder angivet i eksempelvis antal produkter og ikke i kg som 

påkrævet 
• Revisorerklæringer baseret på de mængder, som er indberettet til 

de kollektive ordninger som f.eks. Elretur, hvor tallene ikke er i 
overensstemmelse med indberetningen til DPA-system 

• Brug af upræcise gennemsnitsvægte til beregning af mængder 
• Manglende opfølgning på fejl konstateret af revisor. 

 
Miljøstyrelsen konstaterer, at revisorernes arbejdshandlinger i visse tilfæl-
de er mangelfulde, og ikke overholder revisionsstandarden og proceduren 
for erklæringen. Ansvaret for at rette op på de konstaterede fejl og mang-
ler ligger derfor hos både producenter og revisorer.  
 
For at mindske antallet af fejlbehæftede indberetninger og erklæringer, 
gennemfører Miljøstyrelsen og Deloitte en kampagne rettet mod begge 
parter for at informere om, hvilke krav de hver især er omfattet af, og hvil-
ke værktøjer, der stilles til rådighed for at indberette korrekt.  
 
Som noget nyt skal revisorerklæring gennemføres elektronisk, og revisor 
guides gennem alle trin i erklæringsarbejdet. Dette bør medføre langt fær-
re fejl fremover, og det kan samtidig lette tilsynsarbejdet, forudser Miljø-
styrelsen. 
 
Elektronikaffald er en værdifuld ressource - og et stigende problem 
Affald fra udtjente elektronikprodukter udgør den hurtigst voksende af-
faldsstrøm i EU. Der er ingen præcise opgørelser af det nuværende ni-
veau, men fra ca. 8,5 mio. tons i 2005, forventes det, at EU-landende vil 
producere 12,3 mio. tons elektronikaffald i 2020. (Kilde: eur-lex). 
 
Elektronikaffald indeholder en lang række farlige og miljøskadelige stoffer 
som bly, kviksølv, cadmium, PCB og bromerede flammehæmmere. Kor-
rekt behandling af affaldet kan begrænse skaderne på miljøet, og der er 
mulighed for at udvinde værdifulde råstoffer som guld, sølv og sjældne 
jordarter, der forefindes i relativt høje koncentrationer i affaldet. 
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