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Notat vedrørende mængden af indsamlet WEEE, før og efter producentansvaret for elektri-
ske og elektroniske produkters ikrafttræden 
 
      
Den 1. april 2006 blev der indført producentansvar for elektriske og elektroniske produkter. Kom-
munerne har fortsat ansvaret for at etablere indsamlingsordninger for affald af elektriske og elek-
troniske produkter fra husholdningerne. Ansvaret for den videre håndtering, når elektronikaffaldet er 
indsamlet overgik fra kommunerne til producenterne. Siden 1. april 2006 har det været producen-
ternes ansvar at hente elektronikaffaldet på de kommunale indsamlingssteder og forestå håndte-
ringen derefter. Reglerne for hvordan det elektriske og elektroniske affald i øvrigt skulle behandles, 
forblev imidlertid de samme. 
 
Når der spørges til den mængde WEEE, der blev indsamlet før og efter den 1. april 2006, antages 
det at der primært menes indsamlet WEEE fra husholdninger. I 2004 blev der ifølge ISAG (Informa-
tionsSystem for Affald og Genanvendelse) indsamlet 38.930 tons WEEE. I 2005 blev der ifølge 
ISAG indsamlet 42.137 tons WEEE. I 2006 blev der ifølge ISAG indsamlet 49.466 tons WEEE. Tal-
lene fra ISAG er indsamlet fra oparbejdningsvirksomheder. For at give et retvisende billede af de 
totale mængder WEEE skal disse tal skal suppleres med tal over eksport af elektronikaffald. Ek-
sport af elektronikaffald er dog ikke opgjort særskilt i statistikkerne over eksporterede affalds-
mængder, og det er derfor ikke muligt at samle disse. 
 
I 2006 registrerede DPA-System1, (det tidligere WEEE-System) for første gang indsamling af 
WEEE. DPA-System registrerede således at der i 2006 blev indsamlet 66.942 tons WEEE (fra 1. 
april – 31. december). Mens DPA-System i 2007 registrerede at der blev indsamlet 96.872 tons 
WEEE. Disse indberetninger stammer fra producenter, der har taget elektronikaffald tilbage pri-
mært indsamlet i kommunerne. 
 
Det er ikke muligt direkte at sammenligne indsamlede mængder af WEEE på tværs af de to opgø-
relser.  
 

                                                
1 Dansk Producentansvars-system 
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