Produkter og producentansvar:
Automatiske dispensere
I henhold til lovgivningen om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr
foretager DPA-System løbende vurderinger af, hvorvidt udstyr eller produkter er
omfattet eller undtaget af reglerne for producentansvar, jf. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Ligeledes skal DPA-System, såfremt produktet er omfattet, placere
omfattede produkter ind i en af de WEEE-kategorier, som er beskrevet i
bekendtgørelsen 1. Hertil vurderes, om produktet finder anvendelse i private
husholdninger eller udelukkende i erhvervsvirksomheder 2.
Følgende vurdering er foretaget i forhold til produktgruppen: Automatiske
dispensere (salgsautomater, sæbe-/papirdispensere, benzin- og dieselstandere mv).

Juni 2019

Vurdering og forklaring
Automatiske dispensere er omfattet af producentansvar og kan henføres til både husholdnings- og
erhvervssegmentet i kategori 4. Stort udstyr eller kategori 5. Småt udstyr, jf. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Definition
Ved automatiske dispensere forstås elektrisk udstyr, der automatisk kan afgive et produkt eller et stof. Der er
ingen begrænsninger i hvilke produkter eller stoffer, der kan leveres fra den automatiske dispenser, ligesom
der kan være tale om stoffer i fast form, herunder frossen tilstand, i flydende form eller i luft- eller gasform.
Dispenserne kan være produceret til anvendelse i private husholdninger eller udelukkende til anvendelse af
erhvervsvirksomheder.

1
2

Læs mere om WEEE kategorier på DPA-Systems hjemmeside under WEEE kategorier
Læs mere om slutbruger på DPA-Systems hjemmeside under Hvem er slutbruger?

Side 2 af 2
Eksempler på dispensere er:
•

Automater, der afgiver varme eller kolde drikke i en fast emballage, fx dåse eller flasker, eller i løs
emballage, fx krus eller kopper, herunder fx hjemme-sodavandsmaskiner.

•

Benzin-, gas-, dieselstandere og standere til afgivelse af sprinklervæske.

•

Pengeautomater.

•

Dispensere til sæbe, cremer, desinfektionsmidler eller papir til aftørring eller andet formål.

•

Alt andet elektrisk udstyr, som automatisk leverer alle typer af stoffer, materialer eller produkter.

Undtagelser
Automatiske dispensere, der alene drives mekanisk eller af luft eller olietryk og som ikke indeholder anden
elektronik, er ikke omfattet af producentansvaret.

Kategorisering af automatiske dispensere
Kategori 4. Stort udstyr, hvis de ydre mål er 50 cm eller derover. Eller kategori 5. Småt udstyr, hvis de ydre mål
er mindre end 50 cm. Udstyret kan henføres til slutbrugersegmentet erhverv, hvis udstyret alene er fremstillet
til brug i erhvervsvirksomheder. Hvis udstyret kan anvendes i private husholdninger, eller både i private
husholdninger og erhvervsvirksomheder, henføres udstyret til slutbrugersegmentet husholdning.

Gengivelse og evt. fortolkning skal ske på baggrund af tekstens fulde omfang og med tydelig kildeangivelse, DPA-System.

