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WEEE-direktivet – Baggrund og formål 

•Bæredygtig produktion  

•Forebygge frembringelse af 
WEEE 

•Effektiv ressourceudnyttelse 
(Genbrug, genanvende, fokus på 
værdifulde råstoffer 

•Ansvarliggøre producenter 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Ændringer i forhold til tidligere direktiv 

•Højere indsamlingsmål – 65 % 
for det hele 

•Skærpede nyttiggørelses- og 
genanvendelsesmål – 5 %point 

•Øget indsats for at hindre illegal 
eksport – bilag VI 

•Fælles standarder for behandling  

•Administrative forenklinger 
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Direktivets bilag VI om eksport (1) 

Direktivets artikel 23, stk. 2 samt bilag 6: 

Medlemsstaterne sikrer, at overførsler af brugt EEE, der 
mistænkes for at være WEEE, udføres i 
overensstemmelse med minimumskravene i bilag VI, og 
overvåger sådanne overførsler med henblik herpå. 

Minimumskravene i bilag VI er dokumentationskrav om 
bl.a. funktionsduelighed, samt krav til passende 
emballering af det brugte udstyr.  

     

Elektronikaffald 
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Direktivets bilag VI om eksport (2) 

Implementeres ved ændring af ”Bekendtgørelse om 
overførsel af affald”: 

• Direktivnær implementering og praktisk håndterbar 

• Dokumentationskrav gælder ved ”mistanke”. Forslag 
til præcisering af mistanke i §:  

• ”Mistanke om overførsel af elektrisk og elektronisk 
udstyr kan f.eks. opstå på baggrund af udstyrets stand, 
emballering og alder”.  

     

Elektronikaffald 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 
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knappen i Topmenuen 
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knappen i Topmenuen 

Direktivets bilag VI om eksport (3) 
Dokumentationskrav ved mistanke: 

1) En kopi af fakturaen eller lign., hvoraf det fremgår, at udstyret 
er beregnet til direkte genbrug og er i fuld funktionsduelig 
stand. 

2) Dokumentation for funktionsduelighed for hver genstand  
samt en liste over alt udstyr. 

3) En erklæring fra indehaveren, der forestår transporten af brugt 
elektronisk udstyr om, at ingen af materialerne eller 
udstyret i forsendelsen er affald. 

4) passende beskyttelse mod skader i forbindelse med transport, 
læsning og aflæsning, især ved tilstrækkelig emballage og passende 
stabling af forsendelsen. 
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Direktivets bilag VI om eksport (4) 
Konsekvens ved manglende efterlevelse 

• Bøde for manglende 
dokumentation ved 
mistanke 

• Suppleres med de 
almindelige regler i 
transportforordningen 
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Folder om Pakning af elektronik 

Indeholder: 

•Minimumskrav til pakning 

•Gode råd forud for transport 

Sprog:  

Dansk, Engelsk, Fransk, 
Arabisk 
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Afslutning 
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