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Kommentarer til MST rapport – ”Hvor bliver elektronikaffaldet af” 

GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget Miljøstyrelsens rapportudkast til kommentering, kaldet 

”Hvor bliver elektronikaffaldet af?”  

 

GI har deltaget i alle de workshops, der har dannet grundlaget for rapportudkastet og har givet input 

på vegne af egne medlemmer. I GIs øjne er rapporten et vigtigt redskab, da målsætningen med den 

er at give input til, hvordan Danmark i fremtiden skal håndtere elektronikskrot og implementerer 

WEEE 2 i dansk lovgivning.  

 

Generelle kommentarer 

Formålet med rapporten er vigtigt, da den sigter på at pege på muligheder for, hvor 

elektronikaffaldet forsvinder hen samt anvise initiativer til, hvordan man kan få fat i disse mængder.  

 

Meget beklageligt finder vi ikke at rapporten løfter formålet særligt præcist og at rapportens 

værktøjskasse ikke er anvendelig, da vægtningen af de forskellige initiativer er tilfældige og bygger 

på et ukorrekt datagrundlag. 

 

 

Specifikke kommentarer 

Rapporten nævner, at det kun er myndigheder som har givet input til initiativer, og at de private 

virksomheder og brancher ikke ønskede at bidrage, fordi der ikke fandtes fuldstændige data. Både 

GI og en del af de andre organisationer afstod fra at give en udtalelse, da den afsluttende workshop 

præsenterede et så ringe rapportudkast, at det ikke var muligt at give meningsfulde input til 

initiativernes vægtninger (stjernerne). Efterfølgende opfordrerede GI Miljøstyrelsen til at bede 

konsulenten om at sende rapporten til en ekstra kommentering, der ellers ikke var planlagt. Det er 

nu sket.  

 

De indsamlede mængder i rapporten indeholder kun tal fra DPA-system, ikke tal fra 

Affaldsdatasystemet. GIs medlemmer indberetter som udgangspunkt ikke til DPA-system, men kun 

til Affaldsdatasystemet med mindre særlige forretningsforhold taler herfor. Derfor indeholder de 

indsamlede mængder i DPA-system ikke de samlede mængder for branchen. 

 

GI finder, at særligt 3 vigtige faktorer spiller ind i forhold til det ukorrekte datagrundlag, nemlig 

refurbishment, freeriderproblematikken og markedsførte mængder. 

Alle de mængder der i dag går til refurbishment registreres – bare ikke i hverken 

Affaldsdatasystemet eller hos DPA-system. Derfor er de tal ikke en del af det datagrundlag, 

rapporten arbejder ud fra.  
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Hvis indsamlingsprocenten skal opgøres korrekt, så skal der gøres en øget indsats fra 

myndighedernes side for at komme Freeriderproblemstilling til livs. Så længe der findes store 

betydningsfulde Freeriders, så vil der ikke kunne etableres et retvisende datagrundlag. 

 

Og sidst er det vigtigt at få kigget på de markedsførte mængder, herunder få foretaget konkrete 

undersøgelser af andelen af hhv. emballage, jern og metal. Begge faktorer kan have en stor 

indvirkning på den mængde der forventes retur. 

 

Når det tales om elektronikaffald, hvad er det så der gavner miljøet mest? Det er, at de mængder der 

placeres på markedet kommer tilbage til korrekt oparbejdning, og at der samtidig føres et effektiv 

tilsyn hermed. For at gøre det så nemt så muligt at aflevere elektronikaffald korrekt, skal der fra 

myndighedernes side åbnes op for så mange afsætningsmuligheder som muligt, og det kan kun 

gøres, hvis slutbrugeren – lige gyldigt om der er tale om B2B eller B2C – får mulighed for selv at 

bestemme, hvor man ønsker at aflevere sit elektronikaffald. Det kræver derfor: 

 

 At man laver en præcisering i reglerne, så det fremgår klart, at også privatpersoner lovligt 

kan sælge/afleverer elektronikskrot til en godkendt skrothandler. 

 At der er et godkendelsessystem som virker – miljøgodkendelse, evt. ISO certificering mv. 

 At Affaldsregistret fungerer – så forbrugeren nemt kan sikre sig, at modtageren er godkendt. 

 At Affaldsdatasystemet fungerer, og der føres en effektiv kontrol af, at de godkendte 

virksomheder også indberetter. 

Det er et reelt bud på, hvorledes man opnår    i både effekt og gennemførlighed. 

Det er nemt og enkelt – der skal blot strammes op omkring det eksisterende system.  

 

Hvis ovenstående skulle give anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at tage kontakt. 

 

 

Med venlig hilsen 

GenvindingsIndustrien 

 

Josefine Thrane Sletten 

Sekretariatschef 


