Produkter og producentansvar:
Eltavler
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.
Elektronikaffalds-bekendtgørelsen. Ligeledes skal DPA-System, såfremt
produktet er omfattet, placere omfattede produkter ind i en af de WEEEkategorier, 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 Eltavler og
moduler (kontroltavler, styringstavler, fordelingstavler, målertavler,
gruppetavler mv.)
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Vurdering
Eltavler og moduler, der indgår heri, er omfattet af producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr jf.
Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Betegnelsen eltavler dækker over flere typer tavler med forskellige
benævnelser, eksempelvis: kontroltavler, styringstavler, fordelingstavler, målertavler, gruppetavler mv. Uanset
betegnelsen er følgende principper gældende for alt udstyr af denne type.
I det efterfølgende gives en præcisering af den nærmere udmøntning af producentansvaret for det nævnte
udstyr.
Definition og forklaring
En eltavle opfattes som en ofte unik kombination og sammenbygning af elektriske eller elektroniske moduler,
hvorunder modulerne hver især betragtes som en færdigvare og er omfattet af producentansvaret.
Modulerne, fx automatsikringer, HPFI-relæer, tidsstyringer og lignende, kan kombineres til den endelige
eltavle, eller kan enkeltstående blive indbygget i en allerede eksisterende tavle.
Eltavler, der er færdigkonfektioneret til brug, dvs. markedsføres i den endelige form til montering og
anvendelse hos slutbruger uden yderligere forarbejdning, er omfattet af producentansvaret som et
selvstændigt produkt. Dette gælder, uanset om eltavlen sammenbygges med andet udstyr, herunder større
transportsystemer, ventilationsanlæg, forarbejdningsmaskiner eller -anlæg, proceslinjer eller lignende.
Tilsvarende gælder, hvis den færdige eltavle opsættes i boliger eller erhvervsvirksomheder i forbindelse med
den normale elforsyning.
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Læs mere om WEEE kategorier på DPA-Systems hjemmeside under WEEE kategorier
Læs mere om slutbruger på DPA-Systems hjemmeside under Hvem er slutbruger?
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Kategorisering af eltavler og moduler
Eltavler og de moduler, der indgår i disse, hører under kategori 4. Stort udstyr, hvis modulet eller tavlens ydre
størrelse er 50 cm eller derover, eller kategori 5. Småt udstyr, hvis modulet eller tavlens ydre mål er mindre
end 50 cm.

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