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Vigtige datoer vedr. implementering af del2 af WEEEdirektivet, samt gamle og nye fraktioner

Del 2 af WEEE-direktivet træder i kraft pr. 15. august 2018. Denne dato giver en del praktiske
udfordringer i forhold til indberetning til tildelingsordningen og indberetning til DPA-System, da dette
følger andre datoer. For at reducere de administrative byrder knyttet til implementeringen mest
muligt, arbejder Miljøstyrelsen og DPA-System ud fra nedenstående implementeringsplan:

Ikrafttrædelse af ændringer til WEEE-bekendtgørelsen1

1.april 2018

Ikrafttrædelse åbent anvendelsesområde og nye
undtagelser

15. august 2018

Tildelingsordning 2018/19:

Baseres på "gamle" kategorier

Tildeles på de nye fraktioner

Meddeles 1. juni 2018
Træder i kraft 1. september 2018

Indberetning for kalenderåret 2018:

Markedsførte mængder: "Gamle" kategorier

Indsamlede mængder:
o
Gamle fraktioner frem til 31.8.2018
o
Nye fraktioner fra 1.9.2018-31.12.2018

Indberetningsfrist: 31. marts 2019

Om-registrering af kategorier i producentregistret
(eksisterende producenter)

1.april -31. december 2019

Indberetning for kalenderåret 2019

Markedsførte mængder: Nye kategorier

Indsamlede mængder: Nye fraktioner

Indberetningsfrist: 31. marts 2020
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Ikrafttrædelse 1. april 2018 nødvendig af hensyn til Kommissionens spørgsmål til Danmarks generelle
implementering af WEEE-direktivet.
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Gamle og nye kategorier/fraktioner:
Kategorier, der anvendes ved registrering i producentregisteret, samt årlig indberetning af
markedsførte mængder:
Gældende kategorier
Store husholdningsapparater
Små husholdningsapparater
It- og teleudstyr
Forbrugerudstyr og fotovoltaiske paneler
Belysningsudstyr
Elektrisk og elektronisk værktøj
Legetøj og fritids- og sportsudstyr
Medicinsk udstyr
Overvågnings- og reguleringsinstrumenter
Salgsautomater

Nye kategorier
Udstyr til temperaturudveksling
Skærme, monitorer og udstyr med skærme over 100
cm2
Lyskilder
Stort udstyr (ydre dimension på mere end 50 cm)
Småt udstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)
Småt it- og teleudstyr
Fotovoltaiske paneler

Kategorier, der anvendes ved indsamling af WEEE, samt årlig indberetning af indsamlede og
affaldsbehandlede mængder. Kategorier benævnes typisk fraktioner i den sammenhæng:
Gældende fraktioner
Store husholdningsapparater (≥1,2 m)
Kølemøbler
Små husholdningsapparater (<1,2 m)
Skærme og monitorer
Lyskilder
Fotovoltaiske paneler

Nye fraktioner
Udstyr til temperaturudveksling
Skærme, monitorer og udstyr med skærme over 100
cm2
Lyskilder
Stort udstyr (ydre dimension på mere end 50 cm)
Småt udstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)
Småt it- og teleudstyr
Fotovoltaiske paneler
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