Produkter og producentansvar:
Belysningsudstyr
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 produktgrupperne lyskilder, armaturer
og andet udstyr til spredning eller regulering af lys.
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Vurdering og definition af belysningsudstyr
Belysningsudstyr består af 3 hovedgrupper af produkter, der som udgangspunkt er omfattet af
producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr:
1. Lyskilder
2. Armaturer
3. Andet udstyr til spredning eller regulering af lys.
1. Lyskilder
Ved lyskilder forstås den genstand, hvorfra selve lyset udspringer, fx pærer eller lysstofrør. Der anvendes
forskellige betegnelser for lyskilder, fx
• Energisparepærer,
• Dioder,
• LED-lys eller
• Lysstofrør.
2. Armaturer
Armaturer er betegnelsen for de genstande som lyskilderne monteres i eller på. I nogle tilfælde betegnes
lyskilde og armatur i forening som en lampe.
3. Andet udstyr til spredning eller regulering af lys
Denne gruppe belysningsudstyr dækker produkter, som ikke kan betegnes som armaturer eller lamper efter
ovenstående retningslinjer. Det lysgivende udstyr udgøres af forskellige former for lygter, fx lommelygter,
håndlamper, pandelygter og cykellygter. Endvidere omfatter produktgruppen også lysende udstyr, som alene
har et dekorativt formål, som fx lyskæder, lysfigurer, fuglehuse med elektrisk lys, ”stearinlys” med
batteridreven lysvæge, eller anden udsmykning, som regulerer eller afgiver lys, men hvor hovedformålet med
produktet ikke nødvendigvis er at oplyse et område.
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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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Kriterier der udløser producentansvar
Det følger af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, at producentansvar gælder for udstyr, der;
• Er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at virke,
• Anvendes til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter

Belysningsudstyr omfattet af producentansvar
Alle tre varianter af belysningsudstyr nævnt i punkt 1-3, opfylder det øverste af ovenstående to kriterier og alle
tre varianter af belysningsudstyr er derfor omfattet af bekendtgørelsens regler om producentansvar.

Belysningsudstyr som ikke er omfattet af producentansvar
Glødepærer, herunder almindelige halogenpærer, er undtaget fra producentansvar, selvom udstyret for så
vidt opfylder bekendtgørelsens kriterier for producentansvar. Dette er baseret på, at de pågældende
produkter ikke længere kan sælges på det danske marked.

Kategorisering af belysningsudstyr
Lyskilder skal registreres under kategori 3. Lyskilder.
Armaturer og andet udstyr til spredning og regulering af lys skal registreres i kategori 4. Stort udstyr, hvis
produktet har en ydre størrelse på 50 cm eller derover, eller i kategori 5. Småt udstyr, hvis produktet har en
ydre størrelse på mindre end 50 cm.
Specifikt for lyskilder med ”livslang levetid”, fx LED-lys, gælder:
Retro-fit LED, hører til kategori 3: Lyskilder.
Armaturer, hvor lyskilden (LED) er indbygget uden at være designet til at skulle skiftes (dvs. ej retro-fit LED),
hører til kategori 4. Stort udstyr, eller kategori 5. Småt udstyr jf. ovenstående.

Batterier i belysningsudstyr
Belysningsudstyr i form af ”andet udstyr til spredning eller regulering af lys” indeholder ofte mindre batterier, i
lovgivningen benævnt ”bærbare batterier”. Bærbare batterier er ligeledes omfattet af producentansvar.
Bærbare batterier er belagt med en punktafgift og derfor skal bærbare batterier indberettes til Skat (via
www.virk.dk).
Producenter, som markedsfører produkter, der er afhængige af mindre batterier for at virke, fx lommelygter
med bærbare batterier3, vækkeure med fx AA-batteri og lignende produkttyper, skal derfor både registreres
hos DPA-System og hos Skat.
Det er ikke alle typer batterier, der er belagt med punktafgift. Industribatterier, dvs. kraftigere specialiserede
batterier, er ikke omfattet af punktafgift og derfor skal denne type batterier kun indberettes til DPA-System.
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Se yderligere om batterier på www.dpa-system.dk

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

