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Notat om høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og 
elektronisk udstyr i EU (RoHS-bekendtgørelsen) 
 

 

Bekendtgørelse om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr i 

EU (RoHS-bekendtgørelsen). 

 

Bekendtgørelsen implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 

om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.  

 

Med dette bekendtgørelsesudkast implementeres Kommissionens delegerede direktiver (EU) 

2021/884 af 8. marts 2021, 2021/1980 af 11. august 2021, 2021/1979 af 11. august 2021 og 2021/1978 

af 11. august 2021 med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår fire undtagelser for forbud mod 

anvendelsen af hhv. kviksølv i elektriske roterende connectorer i systemer til intravaskulær 

Ultralydbilleddannelse, di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i ionselektive elektroder til analyse af 

menneskers legemsvæsker og/eller dialysevæsker, di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i 

plastkomponenter i detektorspoler til magnetisk resonans-billeddannelse (MRI) og di(2-

ethylhexyl)phthalat (DEHP), butylbenzylphthalat (BBP), dibutylphthalat (DBP) og diisobutylphthalat 

(DIBP) i reservedele genvundet fra og anvendt til reparation eller fornyelse af medicinsk udstyr.  

 

Udkast til bekendtgørelse blev sendt i høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer den 

7. februar 2022, med frist for afgivelse af høringssvar den 7. marts 2020. Høringen har ikke givet 

anledning til ændringer. 

 

Miljøstyrelsen har modtaget 1 høringssvar under den eksterne høring.  

 

Dansk Industri bemærker, at Miljøstyrelsen bør være opmærksom på, at en række af de 

udløbsdatoer, der fremgår for undtagelser i bekendtgørelsens bilag III ikke er retvisende, da 

bekendtgørelsen ikke afspejler, om der er ansøgt om forlængelse af den enkelte undtagelse, hvorved 

udløbsdatoen suspenderes indtil ansøgning er færdigbehandlet jf. RoHS-direktivets art. 5.  

  

Dét fremgår, som påpeget af Dansk Industri, alene af det vejledende dokument ’Excemptions list and 

validity rolling plan_july2021’, som forefindes på Kommissionens hjemmeside for implementering af 

RoHS-direktivet. 

 

Miljøstyrelsen er opmærksom på problemstillingen og behandler denne i forbindelse med den 

kommende revision af RoHS-direktivet og efterfølgende implementering heraf. Vi opfordrer i 

mellemtiden virksomheder til at holde sig orienterede på Kommissionens hjemmeside. 

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_da
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_da

