SKIFT DINE WEEEKATEGORIER
Juni 2019

VIGTIGT!
Ifølge lovgivningen skal alle
producenter og importører med
WEEE-kategorier have
konverteret til nye kategorier
inden år 2020.

SKIFT NU
DPA-System henstiller hermed
til, at alle som er registreret for
elektriske og elektroniske
produkter skifter til
de nye kategorier
senest 1. juli 2019

DPA-Systems it-system er klar til, at alle registrerede producenter og
importører af elektriske og elektroniske produkter og udstyr kan overgå til
de nye WEEE-produktkategorier. I bedes derfor læse denne folder og snarest
logge ind på www.dpa-system.dk for at vælge jeres nye kategorier.
Skiftet skal foretages af virksomheden selv og senest 1. juli 2019
Det er tidligere varslet, at en af de helt store ændringer ved WEEE2direktivet, er omklassificeringen af de kategorier, hvorunder producenter og
importører skal registrere og indberette deres elektriske og elektroniske
produkter i de nationale registre i EU.

DU ER PRODUCENT ELLER IMPORTØR
Din virksomheds er registreret for producentansvar for udstyr eller
produkter, der virker ved strøm. I forbindelse med registreringen skulle du
indplacere dine produkter i en eller flere produktkategorier, samt angive
hvorvidt dine produkter finder anvendelse i husholdninger eller om de er
fremstillet til erhvervsmæssig brug.

KEND STØRRELSEN PÅ DINE PRODUKTER
Da EU-kommissionen reviderede den såkaldte WEEE-lovgivning blev de 10
eksisterende produktkategorier ændret, så de i højere grad afspejler den
logistik og behandlingsform der kræves, når udstyret er udtjent. Eksempelvis
skal udstyr indeholdende driv- og kølemidler håndteres og indberettes
særskilt, ligesom der skelnes mellem produkter over, lig og under 50 cm. Du
skal således bla finde ud af, om og hvilke af dine produkter, der er over eller
under 50 cm.

De 6 nye kategorier er funderet i logistikken,
som er forbundet med miljøbehandling og
ressourceudnyttelse
- fra udtjent elektronik til nye råstoffer.

VALG AF KATEGORIER

DE NYE
KATEGORIER
1. Udstyr til
Temperaturudveksling
2. Skærm, monitor eller udstyr
med skærm over 100 cm2
3. Lyskilder
4. Stort udstyr >50 cm
5. Småt udstyr <50 cm

Du kan se de nye kategorier til venstre. Opdelingen er baseret på materiale og
stoffer, samt størrelse. Der er udarbejdet et beslutningsdiagram som vejledning
til at bestemme kategorierne for jeres produkter. Der er link til alle vejledninger
i kolonnen, som fører dig over på DPA-hjemmesiden.

SLUTBRUGERE I ERHVERV ELLER HUSHOLDNINGER?
Når I konverterer jeres produktkategorier til den nye opdeling, bør I også
overveje, om I har valgt den rette slutbruger til kategorien.
Det er en udbredt misforståelse at salg til anden virksomhed betyder at
produktet skal klassificeres som erhvervsprodukt. Det er selve produktets eller
udstyrets udformning og anvendelse der er bestemmende for, hvilken
slutbruger-kategori der skal vælges.
I kan se jeres eksisterende kategorier efter I har logget ind. Se hvordan i
vejledning til login og skift af kategorier..

6. Småt IT-tele <50 cm
7. Solcellepaneler

SÅDAN GØR DU
Hvilke kategorier skal jeg
vælge?
Hvordan ser jeg mine
eksisterende kategorier?

LOG IND OG VÆLG NYE KATEGORIER
Indberetningsperioden 2019 er afsluttet og DPA-Systems nye it-system er åbnet
med henblik på, at både producenter, importører, kollektive ordninger og
bemyndigede repræsentanter (BR) kan omkonvertere sine produktkategorier.
Når du har bestemt, hvilke kategorier din virksomhed skal bruge fremover skal
du logge ind og foretage dit valg. Bemærk at der ikke skal angives mængder på
kategorierne. Mængder angives først ved indberetningen i 2020.
HUSK! Hvis du er i tvivl om hvilke kategorier du skal vælge, så vælg blot flere
kategorier, da du altid kan justere efterfølgende.

Hvor og hvordan skifter jeg
kategorierne?

Selve skiftet skal ske på
DPA-Systems
hjemmeside:
Start med at klikke her

Kontakt os
DPA-System
Vesterbrogade 6D, 4.
DK-1620 København V.
+45 3915 5161
info@dpa-system.dk
www.dpa-system.dk
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