
ANBEFALINGER  
FRA PARTNERSKAB  
FOR INDSAMLING AF  
ELEKTRONIKAFFALD

GenvindingsIndustrien
Association of Danish Recycling Industries



BAGGRUND OM  
PARTNERSKABET

Partnerskabet er 3-årigt og har løbet i perioden 
2014-16. Partnerskabet har været ledet af en 
styregruppe som har haft til opgave at beslutte 
fokusområder og aktiviteter, samt sikre at disse 
er dækkende i forhold til de forskellige interes-
senters behov. Styregruppen har bestået af 
repræsentanter fra de hovedaktører, som har en 
direkte opgave med at indsamle elektronikaffald 
og/eller interesse i eller forpligtelse til at sikre  
en tilfredsstillende indsamling af elektronikaffald 
omfattet af producentansvar. Dette er producen-
ter, kommuner og affaldsbehandlere/indsamlere.

Styregruppen har været sammensat af repræ-
sentanter fra Kommunernes Landsforening, 
Dansk Industri, Dansk Erhverv, herunder 
Genvindings industrien. Desuden har Benny 
Rasmussen deltaget som særlig ressource-
person i forhold til viden og overvejelser om 
indsamlingssystemer. Han har som direktør 
været med til at etablere og drive Dansk  
Retursystem igennem en årrække og er nu 
direktør for Hold Danmark Rent. 

Det nationale producentregister for producent-
ansvar (DPA-System) har varetaget sekretariats-
funktionen for partnerskabet i samarbejde med 
Miljøstyrelsen.  

Partnerskabets kortlægningsprojekter har været 
gennemført af forskellige konsulenter med 
eksper tise indenfor de forskellige kortlægnings-
temaer. Virksomheder, kommuner, producenter 
og kollektive ordninger har været inddraget  
som interviewper soner i de forskellige projekter,  
samt haft mulighed for at komme med input  
til konsulenternes estimater af mængder mv.  
på temamøder, hvor kortlægningsresultater  
er blevet præsenteret og har kunnet drøftes. 

Anbefalingerne er udarbejdet af styregruppen 
og en tilhørende arbejdsgruppe bestående  
af repræsentanter fra Kommunernes Lands-
forening, Dansk Erhverv, Genvindingsindustrien  
og Dansk Industri.

I udarbejdelsen af partnerskabets anbefalinger 
har repræsentanter fra Miljøstyrelsen alene 
deltaget med faglig rådgivning, og har derfor 
ikke taget stilling til partnerskabets konkrete 
anbefalinger.

GenvindingsIndustrien
Association of Danish Recycling Industries
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TABEL 1 

MÅL (% AF MARKEDSFØRT MÆNGDE)

EU Status i DK (2014) Tons

Indsamling, total (husholdning + erhverv) 45 % i 2016

65 % i 2019

50 %* 71.383

*Kilde: DPA-Systems statistik 2014

PARTNERSKABETS  
UDFORDRING

Elektronikaffald er en værdifuld ressource,  
som indeholder råvarer som guld, sølv og 
kobber, samt i stort omfang en række kritiske 
ressourcer, som kaldes netop dette, fordi de 
enten er en knap ressource, ikke kan udvindes  
i Europa og/eller udvindes under forhold, som 
skader miljøet. Samtidig kan elektronikaffald 
indeholde en række farlige stoffer. 

En forudsætning for at kunne genanvende  
disse ressourcer og sikre forsvarlig håndtering  
af de farlige stoffer er, at elektronikaffaldet  
bliver indsamlet i kontrollerede affaldsstrømme. 
En kontrolleret ind samling og affaldsbehandling 
giver mulighed for at holde ressourcerne  
i kendte affaldshånd teringsspor. Det fungerer 
også som en beskyttelse mod tab af ressourcer 
og dårlig udnyttelse af ressourcerne i affaldet  
i en illegal og lavteknologisk affaldshåndtering.

Med baggrund i den vigtige ressource som 
elektronik affald udgør, mødes Danmark af  
ambitiøse indsamlingsmål i WEEE-direktivet,  

samt krav om monitorering af alle affalds- 
strømme for elektronikaffald. Disse øgede  
krav betyder samlet set, at medlemslandene  
skal øge indsamlingsgraden væsentligt, samt  
etablere datastrukturer, der kan identificere  
og monitorere ressourcestrømme af elektronik-
affald, som i dag ikke monitoreres. 

Af nedenstående figur fremgår EU’s ind samlings-
mål for elektronikaffald, herunder status på disse 
mål i Danmark ved udgangen af 2014.

For at nå WEEE-direktivets indsamlingsmål  
i 2019, skal der således indsamles og/eller 
regi streres yderligere ca. 21.000 tons elektronik-
affald om året i Danmark, når der tages udgangs-
punkt i de mængder af elektronik, som er  
registreret som markedsført de seneste 3 år.



FORMÅL MED  
PARTNERSKABET

Partnerskabet har samlet 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 elektronik affaldet 

indeholder. Formålet har været 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. de nationale 

og europæiske indsamlingsmålsætninger. 

Opgaven for partnerskabet har bestået i at fore tage en 

nærmere kortlægning af de forskellige affaldsstrømme  

for elektronikaffald, beslutte fokus på de mest relevante 

affaldsstrømme, samt mål rette og udvikle anbefalinger  

til, hvordan der fremadrettet kan sikres en fortsat god  

indsamling af elektronikaffald i Danmark, som sikrer  

at indsamlingsmålet nås. 

Det har ikke været partnerskabets opgave at drøfte  

øvrige udfordringer relateret til producentansvar eller 

cirkulær økonomi, herunder freeriders og e-handel. 
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VÆSENTLIGSTE RESULTATER 
AF KORTLÆGNINGEN AF  
AFFALDSSTRØMME FOR 
ELEKTRONIKAFFALD

Partner skabet har gennemført 5 kortlægningsprojekter  

med fokus på at estimere hvorledes elektronikaffalds-

strømme bevæger sig hos de forskellige aktørgrupper, 

herunder hvilke mængder de enkelte aktører håndterer  

og ind beretter og ikke-indberetter til de eksisterende 

nationale indsamlings statistikker. Altså kort sagt at finde  

de ca. 21.000 tons, som mangler ift. at komme i hus med 

indsamlings målet, men også at sikre at der er styr på  

denne affaldsstrøm med værdifulde ressourcer. 

Kortlægningsprojekterne blev udvalgt af partnerskabet på 

baggrund af vurdering af væsentlighed, samt med henblik 

på at få afdækket så mange af de mulige affaldsstrømme 

og aktører som muligt. Der har været tale om skulle 

kortlægge det, som der ikke findes data på – de såkaldte 

skyggestrømme – og det har derfor været nødvendigt  

at tage en lang række forskellige metoder i brug til at 

vurdere omfanget af de enkelte strømme, samt at evaluere 

resultaterne på tværs af de forskellige kortlægnings-

projekter. I neden stående figur ses det samlede resultat af 

de forskellige kortlægninger. Skyggestrømmene er angivet 

med stiplede linjer. Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke er 

tale om eksakte angivelser af mængder, men kvalificerede 

bud på en størrelsesorden. Det er partnerskabets vurde-

ring, at resultaterne er solide nok til at kunne prioritere 

indsats områder for at øge monito reringen og indsamlingen 

af elektronikaffald. Se bilag 1 for nærmere forklaring af 

figuren.

1.000 tons · Detailhandel
(elektronik retur i butik og restpartier)

2.000 tons · Fejlsortering af WEEE i jern
og metal-containeren på genbrugspladsen

5.000 tons · Eksport af brugt elektronik

8.600 tons · Akkumulering i samfundet
(vi bliver flere borgere og flere bor alene)**

15.450 tons · Detailhandel 
(Udtjente hvidevarer tages retur, 

når nye installeres)

1.800 tons · Producent/importørs
 egen indsamling*

75.000 tons · Kommunens indsamling via
genbrugsplads og storskrald

aflevering til producentansvaret*

500 tons · Fejlsortering af WEEE
i kabel-containeren på genbrugspladsen

1.500 tons · WEEE i forbrændingsegnet
a�ald fra virksomheder

3.400 tons · Tyveri af småt WEEE 
fra husstandsindsamling

5.000 tons · WEEE fejlsorteret 
i dagrenovation fra husholdninger

12.500 tons · Tyveri fra genbrugspladser 
og storskraldsindsamling + salg af WEEE 
til ikke-godkendte indsamlere 

17.500 tons · Indsamling af
WEEE fra virksomheder

Indsamlet:
50 % af solgte mængde i 2014

151.000 tons
O�cielt solgt til

virksomheder og
 husholdninger

Estimat på salg
 ud over det o�cielt

 indberettede

Estimat på manglende
indsamlede mængder

Indsamlingsmål:
65 % af solgte mængder

IndsamletSolgt
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2.800 tons · Kollektive ordningers 
regionale pladser*

FIGUR 1 

SAMLET OVERBLIK OVER AFFALDSSTRØMME
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TABEL 2

4 VÆSENTLIGSTE SKYGGESTRØMME

Estimeret ton/år

1. Indsamling af elektronikaffald  fra virksomheder 15.450

2. Udtjente hvidevarer tages retur, når nye installeres hos forbrugeren 17.500

3. Tyveri fra genbrugspladser og storskraldsindsamling + salg af elektronikaffald  

til ikke-godkendte indsamlere

12.500

4. Akkumulering i samfundet grundet demografisk udvikling  

(flere indbyggere og flere bor alene)

8.600

Partnerskabets konklusioner  
på baggrund af kortlægningerne

•  Indsamlingssystemet for elektronikaffald er komplekst 

med mange forskelligartede aktører involveret, og der 

kan derfor ikke peges på en enkelt forklaring eller årsag 

til de manglende mængder. 

•  Der sker en høj grad af indsamling af elek tronik  affald  

i Danmark, men en stor del af indsamlingen sker uden 

om producent ansvarssystemet. Hovedproblemet er 

derfor ikke hvem der indsamler, men at disse mængder 

ikke bliver korrekt registreret som indsamlet.

• At der på baggrund af en mængdemæssig betragtning 

bør fokuseres på at udvikle initiativer målrettet neden

stående 4 skyggestrømme:
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Den største skyggestrøm (nr. 1) opstår i forbindelse med 

virksomheders håndtering af elektronikaffald som f.eks. 

computere, servere, telefoner, ventilationsudstyr, printere 

osv. Mange virksomheder afleverer denne type affald 

direkte til affaldsbehandlere og skrothandlere i forbindelse 

med afhentning af øvrigt affald fra virksom heden. Det 

betyder, at også dette affald håndteres udenom produ-

centansvaret, hvorfor de indsamlede mængder ikke 

indberettes til DPA-System, men i stedet skal indberettes  

til Affaldsdatasystemet (ADS) hos Miljøstyrelsen. En ofte 

konstateret fejlkilde er her, at elektronik affaldet enten slet 

ikke indberettes i ADS eller indberettes som jern og metal. 

Den næststørste estimerede skyggestrøm (nr. 2) udgøres 

hovedsagligt af store husholdningsapparater eller køle-

møbler, der tages retur af el-installatører og vognmænd,  

når der leveres eller installeres nyt udstyr hos forbrugeren. 

Kortlægningerne viser, at dette indsamlede elektronikaffald 

i vid udstrækning afleveres direkte til affaldsbehandlere  

og skrot handlere uden om producentansvaret. 

Ved aflevering direkte hos en affaldsbehandler indberettes 

elektronikaffaldet ikke til DPA-System, men bør blive 

indberettet til ADS. Interviews viser dog, at en del indberet-

tes som jern og metal fremfor som elektronikaffald. Der er 

økonomiske incitamenter for at kalde fraktionen jern og 

metal, især for produkter, der reelt har en stor andel af  

jern og metal. Samtidig kan dette være en måde at omgå 

reglerne på, eftersom det kun er affaldsbehandlere, der  

er operatører for de kollektive ordninger, der lovligt kan 

indsamle elektronikaffald fra husholdninger, herunder fra  

de kommunale genbrugspladser. 

Den tredjestørste skyggestrøm (nr. 3) består af tyveri  

fra storskraldsindsamling, samt ”salg ud af bagdøren”  

fra primært mindre virksomheder til ikke-godkendte 

ind samlere. Det er typisk skærme og monitorer, små 

husholdningsapparater og store husholdningsprodukter, 

som er efter tragtede for disse ikke-godkendte indsamlere. 

Den fjerdestørste skyggestrøm (nr. 4) er ikke en affalds-

strøm, men en akkumulering af solgt elektronik i Danmark 

som følge af den demografiske udvikling (befolknings-

tilvækst og at danskere i stigende omfang vælger at bo 

alene). Akkumuleringen i samfundet er ikke et udtryk for,  

at der ophober sig mere og mere elektronik i hjemmene, 

fordi der bliver købt mere, men er et udtryk for at der 

sælges mere og mere elektronik, fordi vi bliver flere  

mennesker og flere husstande. Dette er en mængde,  

som ikke er tilgængelig for indsamling og derfor i princippet  

skal modregnes i de solgte mængder, når indsamlingsmålet 

opgøres.
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PARTNERSKABETS  
ANBEFALINGER 

På baggrund af partnerskabets prioritering og udvælgelse af væsentligste skyggestrømme  
har partnerskabet udviklet en række anbefalinger til indsatsområder, som vurderes samlet 
set vil kunne bringe Danmark til at nå indsamlingsmålene på en omkostningseffektiv måde. 

Partnerskabet anbefaler, at der i 2018 gennemføres en evaluering af, hvorvidt de initiativer 
der er igangsat på baggrund af partnerskabets anbefalinger, er tilstrækkelige. 

Anbefalingerne er udviklet med udgangspunkt i de 4 skyggestrømme, en analyse af  
de væsentligste aktører involveret i disse og de forskellige barrierer, som disse aktører 
oplever i forhold til at indberette indsamlede mængder. Anbefalingerne er på den  
baggrund opdelt efter anbefalinger til henholdsvis organisering af producentansvar,  
til datasystemer og til kontrol og tilsyn.

1.
Gevinsten skal følge anstrengelsen  
– ny incitamentsstruktur for indberetning 

Kortlægningerne har vist, at en del elektronikaffald kan 

have en høj værdi. Det giver incitament til at indsamle 

elektronikaffald fra husholdninger uden om producent-

ansvarssystemet. Ifølge nuværende regler om producent-

ansvar skal elektronikaffald indsamlet fra husholdninger 

afleveres til producenterne. 

Det betyder, at det ikke er lovligt for detailhandel, godkendte 

indsamlere og affaldsbehandlere at beholde dette 

elektronik affald, når det er indsamlet. Grundet den høje 

værdi af affaldet, viser kortlægningerne at dette dog 

alligevel sker i udstrakt grad – særligt for hvidevarer. 

Tilskyndelsen til korrekt indberetning af denne type 

elektronikaffald er derfor meget lav og affaldet vil typisk 

enten blive indberettet som jern og metal, eller slet ikke 

blive indberettet.

Partnerskabet anbefaler

• At det gøres lovligt for indsamlere og affalds behandlere 

at indsamle elektronikaffald fra husholdninger. For  

at sikre at kvaliteten af affaldsbehandling bevares, 

anbefaler partner skabet samtidig, at lovgivningen  

sikrer, at alle der håndterer elektronikaffald lever op  

til kvalitets kravene for behandling af elektronikaffald, 

sam tidig med at tilsyn og håndhævelsesindsatsen 

indrettes til også at håndtere denne opgave. En  

mulighed i den sammenhæng er at indføre krav om,  

at affaldsbehandlere og indsamlere af elektronikaffald  

skal være certificeret efter europæiske standarder  

for affaldsbehandling af elektronikaffald.



9Anbefalinger fra Partnerskab for indsamling af elektronikaffald

2.
Det skal være nemt at indberette  
indsamlede mængder

Det nuværende monitoreringssystem af elektronikaffald 

består af 2 datasystemer: Affaldsdatasystemet (ADS) og 

producentregisteret hos DPA-System. De to datasystemer 

benytter forskellige definitioner og affaldskoder samtidig 

med, at de indsamlede mængder skal opgøres i forskellige 

affaldsfraktioner i de to systemer. Dette skyldes, at de  

to datasystemer er udarbejdet med afsæt i 2 forskellige 

EU-direktiver og tjener forskellige formål. 

Samlet set medfører 2 datasystemer, at indberetning  

bliver administrativt tungt, hvilket medfører at der enten  

ikke indberettes, fejl-indberettes eller at der kun indberet-

tes i det ene system. På grund af forskellighederne er det 

desuden heller ikke muligt at kombinere og sammenligne 

data i de to systemer.

Partnerskabet anbefaler

•  At der etableres én dataindgang for de aktører, der skal 

indberette indsamling af elektronikaffald. Indgangen  

skal tage udgangspunkt i de to eksisterende systemer 

og skal udvikles i dialog med brugerne. Datasystemet 

skal være baseret på et enkelt og ensartet sæt af 

affaldskoder og give mulighed for kvalitetssikring af 

data. Udviklingen af datasystemet bør inddrage andre 

landes gode erfaringer.

•  At der på europæisk niveau arbejdes på at få harmoni

seret affaldskoderne for elektronikaffald i hhv. affalds

rammedirektivet og WEEEdirektivet. 

•  At der sideløbende med udvikling af én dataindgang 

gennemføres informationskampagne målrettet affalds

behandlere, indsamlere og detailhandlen om korrekt 

indberetning i de 2 nuværende datasystemer. Kam

pagnen skal udvikles i dialog med brugerne og være 

baseret på nem og lettilgængelig information. 

Af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fremgår 

det, at der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvordan 

der bedst sikres en smidig udveksling af affaldsdata mellem 

offentlige og øvrige it-systemer. Erfaringerne fra partner-

skabets arbejde kan fungere som indspil til dette initiativ.
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3.
Elektronik skal op af skufferne  
og skabe værdi 

Kortlægningerne viser, at danskerne har store mængder 

elektronik liggende i hjemmet som ikke er i brug, samt  

at der er stort ønske om at give gammelt elektronik videre 

til genbrug. Den demografiske udvikling i Danmark viser 

desuden, at befolkningsvæksten er stigende og at flere  

og flere bor alene. Derved akkumuleres der årligt mere 

elektronik i de danske hjem, end der smides ud. 

Dette er en grundlæggende udfordring i forhold til opgørelse 

af målopfyldelse på EU’s indsamlingsmål, idet ind samlingen 

her skal opgøres i forhold til de markedsførte mængder. 

Metoden kan fint fungere, hvis det antages, at hver gang 

der købes 1 kg. elektronik, så bliver den tilsvarende 

mængde til affald i det samme år. Men som anført er denne 

antagelse udfordret af både genbrug og demo grafisk  

udvikling, men også af at nogle typer elektronik har 

længere levetid end andre. Det er derfor en udfordring  

at fastlægge en god og enkel metode til at opgøre og 

fastsætte indsamlingsmål. EU-Kommissionen er derfor  

også i gang med at udvikle en alternativ metode – WEEE 

Generated – som bl.a. tager højde for forskellige levetider 

på elektronik.  

 

Partnerskabet anbefaler

•  At der i samarbejde med producenterne gennemføres 

jævnlige ’tømskufferne’kampagner, hvor danskerne 

opfordres til at skabe værdi ud af det elektronik, som  

de ikke længere selv bruger. 

•  At der på europæisk niveau arbejdes med at fastlægge 

opgørelsesmetoder, som i højere grad end den nu

værende afspejler de mange forskellige forhold, som 

påvirker hvornår elektronik bliver til affald og dermed  

er tilgængeligt for indsamling som elektronikaffald.

Diskussioner om regneteknik bør dog ikke skygge for,  

at der også skal tages initiativer til at øge den fysiske 

indsamling af elektronikaffald. 

4.
Aktiv håndhævelse af tyveri  
af elektronikaffald 

Kortlægningerne har påvist, at der sker tyveri af elektronik-

affald fra de forskellige indsamlings ordninger. Det er svært 

at dokumentere omfanget, men der er ingen tvivl om,  

at det finder sted og at det er de mest værdifulde dele af 

elektronikaffald, som stjæles. Meget stjæles sandsynligvis  

til genbrug, men der er ingen sikkerhed for at det stjålne 

elektronikaffald bliver behandlet miljø mæssigt korrekt. 

Tyveriet skaber desuden dårligt arbejdsmiljø på de 

kommunale genbrugspladser, giver store omkostninger  

til tyverisikring af indsamlingsstederne og opleves som 

utrygt af borgerne. 

Partnerskabet anbefaler

• At der igangsættes en koordineret og prioriteret indsats  

i samarbejde mellem myndigheder (politi og kommuner), 

så håndhævelsen og indsatsen mod tyveri af affald 

intensiveres. Partnerskabet foreslår, at der etableres en 

form for fælles indberetningssystem af tyveri, så politiets 

indsats kan kvalificeres og systematiseres.  

• At der i samarbejde mellem myndigheder gennemføres 

et nabotjek af andre landes håndtering af tyveri af affald. 
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5.
Fortsæt dialogen om producentansvar  
i et cirkulært perspektiv

Partnerskabet har fungeret som en god platform for en 

koncentreret løbende dialog om udvikling af de bedst 

mulige rammebetingelser for indsamling af elektronikaffald 

og monitorering. Den løbende dialog og vidensopbygning 

på tværs af værdi kæden har været værdifuld, men har 

samtidig blotlagt en række andre elementer i den nuværende 

organisering af producentansvaret, hvor der er barrierer  

for optimal udnyttelse af ressourcerne i elektronikaffaldet 

og lige konkurrencevilkår for virksomheder omfattet af 

producentansvar. 

Set i lyset af EU-Kommissionens udspil om cirkulær 

økonomi, herunder de konkrete forslag til ændringer  

i reguleringen af producentansvar, vurderes der at være  

et behov for at fortsætte drøftelserne om producentansvar  

i et bredere perspektiv på tværs af værdikæden. Væsentlige 

elementer at tage fat på er f.eks.: at sikre mere transparens  

i fordelingen af økonomiske byrder og indtægter for de 

for skellige aktører i producentansvarssystemet, sikre at 

organiseringen af producentansvaret også fremmer højere 

kvalitet i genanvendelse igennem teknologiudvikling  

af affaldsbehandlingen, at producentansvarssystemet 

under støtter direkte genbrug/forberedelse med henblik  

på genbrug af elektronikaffald, samt at der effektivt sættes 

ind overfor freeriders, hvor antallet kan forventes at stige 

fremadrettet bl.a. som følge af stigende e-handel på tværs 

af landegrænser.

Partnerskabet anbefaler 

• At der etableres et forum med halvårlige møder og  

faste deltagere på tværs af værdikæden. Hovedformålet 

er at følge op partnerskabets anbefalinger, men forum

met kan også være med til at sikre et kontinuerligt 

arbejde med at optimere producentansvarssystemet,  

så det understøtter cirkulær økonomi og medfører 

mindst mulige administra tive byrder for alle aktører.

•  At der gennemføres en grundig evaluering af producent

ansvaret i et fremtidsrettet per spektiv, så der sikres et 

levedygtigt system også ud i fremtiden.
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BILAG 1
FORKLARING AF DE ENKELTE 
SKYGGESTRØMME I FIGUR 1

WEEE er den engelske betegnelse for elektronik affald. 

Forkortelsen anvendes dog også ofte på dansk og 

anvendes derfor i nedenstående. 

Solgte mængder:

Officielt solgt til virksomheder og husholdninger  

er opgjort fra DPA-Systems statistik og er et gennemsnit  

af 8 års indberetninger fra producenter og importører om 

hvad som sælges (markedsføres) i Danmark af elektrisk og 

elektronisk udstyr omfattet af producentansvar. Mængden 

er 151.000 tons. 

Estimat på salg ud over det officielt indberettet er skønnet 

af DPA-System og er hovedsagelig et udtryk for, at flere 

undtagelser fra producentansvar forsvinder fra 2018 og  

at alt elektrisk og elektronisk udstyr nu generelt er omfattet 

med mindre der findes en undtagelse. Det indberettede  

tal for solgt husholdningsudstyr er 121.000 tons. Hushold-

ningstallet skønnes af DPA-System til at være mellem 

125-145.000 tons med et estimat på 135.000 tons. Det 

indberettede tal for solgt erhvervsudstyr er 30.000 tons. 

Erhvervstallet skønnes af DPA-System til at være mellem 

45-90.000 tons med et estimat på 67.500 tons. Samlet 

estimat for de to typer er 202.500 tons, hvoraf 151.000 tons 

allerede opgøres i dag. Et skøn på mængden ud over de 

151.000 tons er altså = 51.500 tons.

Indsamlede mængder:

Kommunens indsamling via genbrugsplads og storskrald 

med aflevering til producentansvaret er den indsamlede 

mængde, som årligt indberettes til DPA-System via de 

kollektive ordninger. Tallet er et gennemsnit af seneste  

8 års indberetninger. Mængden er 75.000 tons/år.

Producent/importørs egen indsamling er den mængde, 

som danske producenter og importører selv indsamler  

og indberetter årligt til DPA-System. Mængden er 1.800 

tons/år.

Kollektive ordningers regionale pladser er den mængde, 

som de kollektive ordninger indsamler på vegne af danske 

producenter og importører på regionale modtagepladser 

og årligt indberetter til DPA-System. Indsamlingen på disse 

steder kan være på den kollektive ordnings initiativ eller 

skyldes, at en virksomhed bliver afvist med for store 

mængder til at komme på en genbrugsplads. Mængden  

er 2.800 tons/år. 

Skyggestrømme  
(angivet med stiplede linjer på figur)

Skyggestrømme er affaldsstrømme som ikke monitoreres  

i de to monitoreringsystemer for WEEE: DPA-System og 
Affaldsdatasystemet (ADS). 

Indsamling af WEEE fra virksomheder er de forskellige 

former for affaldsindsamling, der foregår fra kontormiljøer 

og andre former for arbejdspladser af f.eks. computer, 

server, telefoner, ventilations udstyr, printere osv. Affalds-

strømmen af WEEE fra virksomheder til hhv. affaldsbehand-

lere og skrothandlere vurderes at være relativt stor, men 

indberettes enten ikke eller fejl-indberettes som jern  

og metal til ADS. Denne mængde er estimeret til at være  

i størrelsesordenen 17.500 t/år (10.000-25.000 t/år).

Akkumulering i samfundet er den mængdeforøgelse af 

elektronik i Danmark, som følger af demografisk udvikling 

(vi bliver flere borgere og flere bor alene). Akkumuleringen  

i samfundet er ikke et udtryk for, at vi har fx flere mobil-

telefoner liggende i skufferne og at der ophober sig mere 

og mere elektronik i hjemmene, fordi vi køber mere. Det  

er et udtryk for, at vi får mere elektronik, fordi vi bliver flere 

mennesker og flere husstande. Dette er en mængde, som 

ikke er tilgængelig for indsamling og derfor i princippet  

skal modregnes i de solgte mængder, når indsamlingsmålet 

opgøres. Denne akkumulering er opgjort til 8.600 tons/år.

Eksport af brugt elektronik består af produkter fra virk-

somheder, der sendes til refurbishment uden for Danmark 

(eller klargøres til genbrug i Danmark og efterfølgende 

eksporteres). Denne strøm er vurderet til at omfatte ca. 

1.000-2.000 tons/år af primært it- og teleudstyr samt en 

større mængde af f.eks. printere, udstyr til storkøkkener  

og andet tungt udstyr i virksomheder. I alt er strømmen 

vurderet til at udgøre i størrelsesordenen 5.000 tons 
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(3.000-7.000 tons) på baggrund af databearbejdning af den 

nationale statistik over udenrigshandel mængdemæssigt. 

Fejlsortering af WEEE i jern og metal-containeren på 

genbrugspladsen er den mængde af WEEE, der ender  

i kommunernes jern/metal-container pga. fejlsortering. 

Det består typisk af større elektriske apparater som f.eks. 

el-radiatorer og motionscykler. Mængden er estimeret  

til 2.000 tons pr år (1.500-2.500 tons). 

WEEE i forbrændingsegnet affald fra virksomheder er  

den mængde WEEE, der fejlsorteres til det brændbare 

erhvervsaffald. Det vurderes, at især lyskilder ryger  

denne vej. Mængden estimeres til at være 1.500 tons  

per år (1.500-16.000 tons).

Fejlsortering af WEEE i kabel-containeren på genbrugs-

pladsen er den mængde WEEE, der ender i kommunernes 

kabel-containere pga. fejlsortering. Mængden er estimeret 

til 500 tons per år (400-600 tons). 

Detailhandel (udtjente hvidevarer tages retur, når nye 

installeres) udgøres hovedsageligt af store husholdnings-

apparater eller kølemøbler, der tages med retur af elinstalla-

tører og vognmænd, når der leveres eller installeres nyt.  

En interviewundersøgelse foretaget af Gallup har vist,  

at 72 % af de interviewede fra detail handelen og 58 %  

af elinstallatørerne tilbyder kunderne at tage deres udtjente 

produkter retur ved levering af nye produkter. Partner-

skabets kortlægning sprojekt om forbrugeradfærd identifi-

cerer også borgernes aflevering af udstyr til detailleddet 

som en væsentlig affaldsstrøm. En sammenvejning af 

estimaterne på denne skyggestrøm i de forskellige 

kortlægningsprojekter medfører et estimat af mængden  

på 15.450 tons per år (7.900-23.000 tons). 

Tyveri fra genbrugspladser og storskraldsind samling + 

salg af WEEE til ikke-godkendte indsamlere er uautorise-

ret indsamling af WEEE, som vurderes at være forholdsvis 

organiseret. Årsagen til denne strøm er, at visse WEEE 

fraktioner er værdifulde og let kan omsættes. Desuden  

er WEEE i f.eks. storskraldsordninger ofte meget let 

tilgængeligt og de uautoriserede aktører har mere  

eller mindre frit lejde, eftersom tyveri af affald ofte  

ikke hånd hæves. Mængden, der håndteres af denne  

type aktører, er estimeret til at udgøre 12.500 tons per  

år (5.000 – 20.000 tons).

WEEE fejlsorteret i dagrenovation fra husholdninger  

er den mængde, som borgerne smider i skraldespanden 

(dagrenovation). Mængden vurderes at udgøre 5.000  

tons per år (1.500-16.000 tons). 

Tyveri af småt WEEE fra husstandsindsamling er den 

mængde, der indsamles af mindre skrald samlere i storbyer-

ne og som nogle steder er meget synlige i gade billedet når 

de gennemroder skraldespande i baggårdene. Aktiviteten 

skyldes, at det er muligt at tjene en ekstra skilling på, hvad 

man kan indsamle og sælge. Mængden er estimeret til 

3.400 tons per år på baggrund af konkrete observationer, 

men er et usikkert tal.

Detailhandel (elektronik retur i butik og restpartier)  

er primært elektrisk og elektronisk udstyr, der er leveret 

tilbage til elektronikforhandlere i detailhandlen som 

reklamationer. Desuden billige elektroniske produkter 

(hvoraf de fleste er funktionsdygtige), som er opkøbt billigt 

til kampagnetilbud, men som ikke har kunnet afsættes fuldt 

ud. Vurderingen er, at det meste af dette udstyr sendes  

ud ad Danmark. I alt vurderes denne mængde at ligge 

omkring 1.000 tons pr år (600-1.400 tons).

Af tabel 3 fremgår usikkerhedsintervaller på estimaterne.
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TABEL 3 

OVERSIGT OVER KORTLAGTE SKYGGESTRØMME INCL. USIKKERHEDSINTERVAL:

Forklaring på mængde Estimat (tons) Usikkerhedsinterval (tons)

Solgte mængder:

Officielt solgt til virksomheder og husholdninger* 151.000
170.000-235.000

Estimat på salg ud over det officielt indberettet 51.500

Indsamlede mængder:

Kommunens indsamling via genbrugsplads og storskrald 

med aflevering til producentansvaret*

 

75.000

 

–

Indsamling af WEEE fra virksomheder 17.500 10.000-25.000

Detailhandel (udtjente hvidevarer  

tages retur, når nye installeres)

 

15.450

 

7.900-23.000

Tyveri fra genbrugspladser og storskraldsindsamling  

+ salg af WEEE til ikke-godkendte indsamlere

 

12.500

 

5.000-20.000

Akkumulering i samfundet (vi bliver  

flere borgere og flere bor alene)**

 

8.600

 

–

Eksport af brugt elektronik 5.000 3.000-7.000

WEEE fejlsorteret i dagrenovation fra husholdninger 5.000 1.500-16.000

Tyveri af småt WEEE fra husstandsindsamling 3.400 3.400

Kollektive ordningers regionale pladser* 2.800 –

Fejlsortering af WEEE i jern og metal-containeren på 

genbrugspladsen

 

2.000

 

1.500-2.500

Producent/importørs egen indsamling* 1.800 –

WEEE i forbrændingsegnet affald fra virksomheder 1.500 1.500-16.000

Detailhandel (elektronik retur i butik og restpartier) 1.000 600-1.400

Fejlsortering af WEEE i kabel-containeren  

på genbrugspladsen

 

500

 

400-600

Noter: *Officielle data **Er i brugsfasen og derfor ikke tilgængelig for indsamling 
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