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Undtagelse fra krav om indsamling af meget småt 
elektronikaffald i detailhandel  

 

Baggrund 
Det følger af WEEE-direktivets artikel 5, stk. 2c, at medlemsstaterne kan undlade at implementere 

direktivets krav om indsamling af meget småt elektronikaffald (WEEE)
1
 i detailforretninger, såfremt 

en vurdering viser, at alternative eksisterende indsamlingsordninger sandsynligvis er mindst lige så 

effektive. Et krav for at gøre brug af undtagelsesmuligheden er, at medlemslandet gør denne vurdering 

offentlig tilgængelig.  

 

I forbindelse med implementering af WEEE-direktivet har man i Danmark i 2013 valgt at undlade at 

implementere kravet om indsamling af meget småt WEEE i detailhandlen. Nærværende notat og 

tilhørende bilag udgør denne vurdering. Notat og bilag er offentliggjort på Miljøstyrelsens 

hjemmeside.  

Vurdering 
Følgende forhold er indeholdt i den vurdering, som ligger til grund for den danske beslutning i 2013 

om at undlade at indføre krav om indsamling af WEEE i detailhandlen:  

 

- Danmark har et velfungerende og effektivt indsamlingssystem med de kommunale 

genbrugspladser som knudepunkt ift. at sikre husstandsnær indsamling. Danmark har siden 

2013 opfyldt WEEE-direktivets indsamlingsmål for 2016.   

 

- En konsekvensanalyse baseret på data for 2012 viste, at krav om indsamling i detailhandlen 

ville være en forholdsvis dyr løsning ift. den forventede miljøeffekt. Det blev vurderet, at 

prisen pr. indsamlet ton i 2013 ville udgøre ca. 47.000 kr. pr. ton, samt at det ville kunne 

medføre en mer-indsamling på 159 tons pr. år. Dette var en meget begrænset effekt set i 

forhold til de ca. 65-70.000 tons, som årligt indsamles via de kommunale genbrugspladser
2
.  

 

- Flere steder i detailhandlen er der allerede frivilligt tilbud om indsamling af WEEE. 

 

- Initiativer til at øge indsamlingen af WEEE skal målrettes de væsentligste affaldsstrømme 

uden om det eksisterende indsamlingssystem. Partnerskab for indsamling af WEEE blev 

derfor igangsat som en del af ressourcestrategien ”Danmark uden affald”. Dette bl.a. med 

henblik på at nå WEEE-direktivets indsamlingsmål for 2019 på mest omkostningseffektive 

måde. 

 

                                                             
1
 Meget småt WEEE defineres som WEEE, hvor ingen ydre dimension er på mere end 25 cm. Kravet om indsamling i 

detailforretninger gælder kun butikker med et salgsareal for elektrisk og elektronisk udstyr på mindst 400 m2.  

2 Konsekvensanalysens datagrundlag vil formentlig skulle opdateres, såfremt krav om indsamlingsordning i detailhandlen 

genovervejes. 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/producentansvar-for-affald/elektronik-og-producentansvar/vurdering-af-krav-om-indsamling-i-detailhandlen/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/producentansvar-for-affald/elektronik-og-producentansvar/vurdering-af-krav-om-indsamling-i-detailhandlen/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldshaandtering-strategi-aktiviteter/projektoversigt/elektronikaffald-og-shredderaffald/partnerskab-for-indsamling-af-elektronikaffald/

