
NOTAT   

   

    

 Godkendt af styregruppen august 2014  

  

Jord & Affald 

J.nr. MST-141-00800 

Ref. ahl 

Den 22. august 2014 

 

      

 
Partnerskab for indsamling af elektronikaffald - 
kommissorium for styregruppe  
 

Formål 

Partnerskab for indsamling af elektronikaffald er et initiativ i regeringens 

ressourcestrategi – Danmark uden affald. Partnerskabet skal samle den brede 

kreds af interessenter, som har interesse i indsamling af elektronikaffald, enten via 

deres forpligtelser som følge af producentansvaret og/eller som følge af deres 

økonomiske interesse i at få adgang til elektronikaffaldet pga. de ressourcer, som 

elektronikaffaldet indeholder. Formålet er i dialog og samarbejde at udvikle den 

danske indsamling af elektronikaffald, så det sikres at indsamlingen af 

elektronikaffald understøtter en ressourceeffektiv genanvendelse af affaldet, samt 

at de væsentligste affaldsstrømme kan følges, jf. nationale og europæiske 

indsamlingsmålsætninger. Indsamling af bærbare batterier indgår som 

fokusområde i partnerskabets arbejde i det omfang, det vurderes relevant. 

 

Opgaven for partnerskabet består i at foretage en nærmere kortlægning af de 

forskellige affaldsstrømme for elektronikaffald, beslutte fokus på de mest relevante 

affaldsstrømme, samt målrette og udvikle forslag til konkrete 

indsamlingsinitiativer og incitamentsstrukturer, der fremadrettet kan sikre en 

fortsat god indsamling af elektronikaffald i Danmark. Dette skal også ske i et 

internationalt perspektiv, så resultater og erfaringer fra andre lande inddrages og 

anvendes aktivt.      

 

Økonomi 

Der er afsat midler på finansloven i 2014-16, dvs. partnerskabet er som 

udgangspunkt 3-årigt. Ud over midler til drift af sekretariat for partnerskabet, er 

der også projektmidler til brug for konkrete projekter i 2014-16. Disse 

projektmidler kan anvendes til nærmere afdækning af affaldsstrømme, samt 

udvikling/afprøvning af konkrete indsamlingsinitiativer. Se bilag 1 for forslag til 

tidsramme.  

Der er indgået aftale med DPA-System om at varetage sekretariatsfunktionen for 

partnerskabet.   
 

Partnerskabets hovedaktiviteter 

 
 Identifikation af væsentlige affaldsstrømme, herunder flows af 

elektronikaffald fra husholdninger via kommuner og flows fra 

erhvervsvirksomheder til affaldsbehandlere 
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 Fastlæggelse af monitoreringsmetoder og målepunkter og kvaliteten af 

disse, herunder opstilling af eventuelle forslag til andre/nye målepunkter 

 Identifikation af barrierer for at opnå den ønskede indsamling  

 Oplysning og kommunikation om de faktiske flows af elektronikaffald i 

Danmark, bl.a. ved elektronisk vidensplatform om indsamling på 

www.dpa-system.dk.  

 Udvikling af initiativer til øget indsamling, herunder skabe relevante 

incitamentsstrukturer, der sikrer korrekt indberetning af indsamlede 

mængder 

Miljøstyrelsen sikrer koordinering mellem partnerskabets aktiviteter og de øvrige 

aktiviteter og initiativer, som igangsættes vedr. elektronikaffald og bærbare 

batterier i relation til ressourcestrategien og miljøministerens frivillige aftale med 

industrien.  

  

Styregruppens rolle 

Styregruppens hovedopgave er at sikre at den ønskede effekt af partnerskabet 

opnås. Dette ved at beslutte fokusområder og aktiviteter i partnerskabet, samt 

sikre en hensigtsmæssig vægtning af arbejdet med ovenstående hovedelementer, 

sikre relevansen af arbejdet inden for hvert område, samt at indholdet er 

dækkende i forhold til de forskellige interessenters behov. Styregruppen skal 

desuden bidrage til at sikre bred forankring af partnerskabet blandt de væsentlige 

interessenter.  

 

Sammensætning af styregruppen 

Miljøstyrelsen udpeger styregruppen, ligesom Miljøstyrelsen er født formand for 

styregruppen. Det eksterne sekretariat er sekretær for styregruppen. Styregruppen 

består af 4 medlemmer. Styregruppen skal indeholde repræsentanter for de 

hovedaktører, der har en direkte opgave med at indsamle elektronikaffald og/eller 

interesse i eller forpligtelse til, at sikre en tilfredsstillende indsamling af 

elektronikaffald underlagt producentansvar. Disse 3 hovedaktører er: 

 
 Producenter 

 Kommuner 

 Affaldsbehandlere/indsamlere 

Styregruppemedlemmerne skal med udgangspunkt i deres fundament i egen 

interesseorganisation kunne sikre, at resultaterne og de videre aktiviteter, der 

følger af partnerskabet også i praksis kan nyde fremme og understøttes af 

medlemmernes basisorganisationer efter projektets afslutning. 

Styregruppemedlemmerne fungerer som ”døråbnere” i forhold til den 

aktørgruppe, som det enkelte styregruppemedlem repræsenterer.  

 

Arbejdsgrupper og ressourcepersoner 

Til gennemførsel af partnerskabets hovedaktiviteter vil der blive etableret 

arbejdsgrupper bestående af relevante ressourcepersoner med repræsentanter for 

de 3 hovedaktørgrupper. Ressourcepersoner kan med deres faglige udgangspunkt, 

konkrete viden og praktiske erfaring med indsamling af elektronikaffald bidrage til 

at drøfte konkrete problemstillinger, fokusere projekter samt forankre 

løsningsforslag i omverdenen. Sekretariatet varetager etablering og drift af de 

specifikke arbejdsgrupper.  

 

Ressourcepersoner i arbejdsgrupper kan fx være:  
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 Producenter: Repræsentant fra IT-Branchen (f.eks.  HP), Elgiganten mv.   

 Kommuner: Medarbejderrepræsentanter fra en landkommune og en 

bykommune. 

 Affaldsbehandlere/indsamlere: Medarbejderrepræsentanter fra f.eks. 

Stena, Averhoff, Jernpladsen, Marius Pedersen mv.  

Det vil i partnerskabet desuden blive søgt at inddrage viden og erfaringer i et 

europæisk perspektiv, så det sikres at der nationalt drages fordel af ideer, der er 

udviklet og gennemført uden for Danmarks grænser. Dette vil ske ved inddragelse 

af udenlandske ressourcepersoner, som kan deltage og bidrage til drøftelse af 

konkrete problemstillinger. Dialogen med disse ressourcepersoner vil som 

udgangspunkt være uformel, fleksibel og tilpasset den konkrete udfordring, som 

der ønskes sparring omkring.  

 

Udenlandske ressourcepersoner kan fx være repræsentanter fra: 

 Europæisk sammenslutning af kommuner, f.eks. Eurocities,. 

 Repræsentanter for paneuropæiske genanvendelsesvirksomheder, f.eks. 

de som er organiseret i EERA1  

 Paneuropæiske producenter, der selvstændigt arbejder for udnyttelsen af 

ressourcerne i elektrisk udstyr (f.eks. IKEA, HP; Elektrolux)  

Se organisationsdiagram i nedenstående figur:  

 

 
 
 

 

Arbejdsbelastning og tidsplan for styregruppen 

På baggrund af input fra sekretariatet og arbejdsgrupperne, bidrager styregruppen 

til at identificere og prioritere aktiviteter. 

Styregruppemøder afholdes efter behov og suppleres med statusskrivelse imellem 

møderne. Derudover skal deltagerne være behjælpelige som brobyggere til 

relevante aktører. 

 

2014  Aktivitet 

                                                             
1
 European Electronics Recyclers Association. 
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Juni Opstartsmøde Identificering og prioritering af fokusområder 

og konkrete projekter. 

September/ 

Oktober 

 Nærmere identificering af problemstillinger, 

styregruppens rolle, partnerskabets udkomme, 

status på projekter mv. 

November/ 

December 

 Afrapportering af projekter og arbejdsgrupper. 

Evaluering og anbefalinger til det videre 

arbejde. 
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Bilag 1: Forslag til overordnet tidsramme i partnerskabet 

 

 

 

 

 
2014 2016 2017 2015 

Identifikation af flows og  
opstart af kortlægning.  
Formidling. 

Afrapportering 

 

falinger til videre arbejde  

 

Kortlægning og fremsættelse af  
forslag til tiltag der kan give  
systematisk bedre data.  
Implementering af enkelte  
initiativer. Formidling. Implementering af tiltag og  

formidling af resultater 

Plan for 2015 Plan for 2016 


