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Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Eksport af brugt 
elektronik 
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Hvad vil jeg fortælle jer om i dag? 

• Reglerne om eksport af brugt elektronik 

• Hvad er det nye? 

• Hvordan i praksis?  

• Miljøstyrelsens anbefalinger 

• Kommende vejledninger fra Miljøstyrelsen 
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Kortlægning viser, at der eksporteres 
mellem 50-100.000 tons brugt 
elektronik fra de nordiske lande hvert 
eneste år.  

Genbrug er godt, men ikke hvis der i 
realiteten er tale om affald.  

Reglerne skal hindre eksport af 
elektronikaffald, der er ”forklædt” 
som genbrug.  

Indsæt nyt billede 
Format: H10,7 x B7,6 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede  

i korrekt størrelse 

Foto: Joseph Domfeh 

Hvorfor er reglerne vigtige? 
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Der skal skelnes mellem det gode genbrug og det 
dårlige genbrug  

Ja tak 

 

     

Nej tak 
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• Elektronikaffald reguleres af WEEE-direktivet. Direktivet 
blev revideret i perioden 2010-12. 

• Ved revisionen kom ny artikel 23, stk. 2 samt bilag VI:  

• Artikel 23: Medlemsstaterne sikrer, at overførsler af brugt elektronik, der 
mistænkes for at være elektronikaffald, udføres i overensstemmelse med 
minimumskravene i bilag VI.  

• Bilag VI: Mindstekrav til overførsler. I princippet en redigeret version af 
Correspondents vejledning nr. 1  

• Implementeret i dansk lovgivning pr. 14. februar 2014 i bkg. om 
overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk 
udstyr 

Reglerne - kort fortalt 
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• I stedet for at kun at have en vejledning at støtte sig til, er der 
nu lovbestemte krav til alle eksporter af brugt elektronik.  

• Hvis ikke disse krav er opfyldt = affald = vurdering af om 
reglerne for import/eksport af affald er overholdt 

• Minimumskrav til alle eksporter af brugt udstyr 

• Supplerende krav, hvis udstyret er mistænkeligt (dvs. ligner 
affald) 

 

 

Hvad er det nye? 
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• Passende beskyttelse mod skader i forbindelse med 
transport, af- og pålæsning 

• Et fragtbrev (fx CMR) 

• Erklæring fra den, som er ansvarlig for transporten  

 

Hvis ikke minimumskravene er opfyldt = affald 

 

 

 

Minimumskrav til alle eksporter af brugt udstyr 
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Eksport af gammelt, slidt eller skadet brugt elektronik, kan 
mistænkes for at være eksport af elektronikaffald.  

Det er eksportørens ansvar at dokumentere, at det brugte 
elektronik virker og ikke er affald.  

Mistænkeligt udstyr udløser derfor en række yderligere krav: 

• Funktionsduelighed skal være testet og dokumenteret 
for hvert produkt  

• Tilstedeværelse af farlige stoffer skal være evalueret 
og dokumenteret for hvert produkt 

• En række dokumentationskrav 

 

 

 

 

 

Krav ved mistanke om affald 
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Dokumentationskrav ved mistanke 
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Beslutningstræ 
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• Mistanke = ”det er tvivlsomt, om der er tale om brugt udstyr”.  

• Mistanken knytter sig til egenskaber ved produktet 

• Altid en konkret vurdering fra sag til sag. Men forhold der kan 
give anledning til mistanke er:  

• mangel på passende emballering, 

• fysiske skader på produktet, som har betydning for dets 
funktionalitet,  

• produktet mangler essentielle dele, som f.eks. ledninger, 
isoleringsskum i kølemøbler osv.  

• der står ”skrot”, ”kasseret” eller ”affald” på produkterne  

  

 

 

 

 

 

Hvornår er der mistanke? 
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I visse tilfælde kan brugt udstyr, der ikke virker, overføres.  

Det gælder hvis der er tale om overførsel fra en virksomhed til 
producenten eller til en 3. mand, der handler på producentens 
vegne, og udstyret enten:  

• returneres til reparation under garantien 

• er brugt udstyr til brug for erhverv, som returneres til 
renovering eller reparation med henblik på genbrug, eller 

• er fejlbehæftet udstyr til brug for erhverv der returneres til 
årsagsanalyse  

Udstyr til brug for erhverv er udstyr, som ikke på nogen måde 
kan anvendes i husholdninger.  

 

 

 

Ingen regel uden undtagelser! 
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Alt elektronik bliver til affald på et tidspunkt, derfor anbefaler 
Miljøstyrelsen:  

• Eksportér kun til lande, der har passende anlæg til 
affaldsbehandling af elektronikaffald 

• Overvej om udstyret skal bruges i det land, som du sender 
til, eller om det sendes direkte videre til et ikke-OECD-land 

Tommelfingerregler ifht. farlige stoffer:  

• Undlad at eksportere brugt udstyr, der er produceret før 
2006 

• Undlad at eksportere brugte billedrørsskærme 

 

 

 

 

 

Miljøstyrelsens anbefalinger  
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Eksisterende vejledningsmateriale fra Miljøstyrelsen:  

• ”Sådan pakker du elektronik, som skal transporteres” 

Vejledningsmateriale på vej i samarbejde med nordiske lande:  

• Vejledning til tilsynsmyndigheder 

• Vejledning til eksportører: 

• Indeholder kriterier for test af funktionsduelighed for følgende 
produkttyper: 

• Køleskabe og frysere 

• Vaskemaskiner 

• Computerskærme og fjernsyn 

• Mobiltelefoner og tablets 

 

 

 

 

 

 

Der er hjælp at hente (om et øjeblik!) 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsfraktioner/elektronikaffald/transport-af-elektronik/
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Eksempler fra vejledningerne 
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AC-tekniker Anne Harborg Larsen 

Jord & Affald 

Strandgade 29 

1401 København K 

Tlf: 72 54 43 38 

E-mail: ahl@mst.dk 

www.mst.dk 

http://www.mst.dk/

