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På lossepladsen sidder en dreng på 10 år. Han holder
øje med bålet foran ham, hvor sort røg stiger op fra
bunken af brændende ledninger. Røgen ligger tungt
over pladsen, flere bål brænder hist og her. Flere
børn holder øje, én klør sig, og en af de yngre hoster.
Nogle bål er allerede brændt ud, og her samler bør-
nene gevinsten: Værdifulde metaller som kobber og
aluminium ligger tilbage, når plastikken er brændt
væk. Metallet samles sammen med hænderne.
Senere på dagen bliver det solgt til en mellemhand-
ler. Pengene giver lidt mad til familien.

Vi er i Ghana, på en losseplads i hovedstaden
Accra. Rundt om på pladsen ligger der bunker af
gamle computere, printere, spillekonsoller, fjernsyn
og andet elektronisk udstyr, som måske en gang
har stået i Danmark. Kan det have stået i dit hjem?

De gamle elektronikprodukter giver arbejde til
både børn og voksne. Nogle skiller de gamle appa-
rater ad manuelt, og andre brænder dele af pro-
dukterne af. Begge metoder giver adgang til gen-
brug af råstoffer. Men det er et arbejde med
omkostninger for miljø og helbred. Elektronikpro-
dukterne indeholder en række skadelige kemiske
stoffer som f.eks. cadmium, bly, kviksølv, bromerede
flammehæmmere, PVC og beryllium. Sort dioxin-
fyldt røg, blyholdigt støv og røg samt floder og
strande, der flyder med affald. Det er virkeligheden
flere steder i såvel Afrika som i Asien.

Internationale regler som Baselkonventionen forby-
der eksport af farligt affald fra OECD-lande (industri-
lande) til ikke-OECD-lande. Hermed burde en skrot-
tet dansk computer eller mobiltelefon fyldt med far-
lige kemiske stoffer ikke kunne havne på en losse-
plads i Ghana. Men hvorfor sker det så alligevel?

I EU produceres årligt 8,7 millioner ton elektrisk og
elektronisk affald, men kun 2,1 million ton indsam-

les og behandles via kontrollerede systemer1. Hvor
bliver resten af?

Hæftet her belyser problemfeltet omkring eksport
af farligt affald til ulande, her med udgangspunkt i
elektronikaffald såsom computere, mobiltelefoner,
tv og spillekonsoller. Hvad sker der med denne del
af vores affald, når vi skiller os af med det i
Danmark? Hvad betyder det for miljøet og sundhe-
den, når det ender på en losseplads i Ghana eller i
Kina? Er der internationale og danske regler som
burde kunne hindre denne transport? Disse og
mange flere spørgsmål belyses i dette hæfte.

God læselyst
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Indledning

Arbejder på genbrugsplads for elektronik i Delhi.
© Greenpeace. Hatvalne.



I Danmark blev der i 2007 solgt omkring 2 millio-
ner mobiltelefoner, 610.000 computere (420.000
laptops og 190.000 PC’ere) og 600.000 fjernsyn.2

På verdensplan var der tale om et salg i omegnen
af 230 millioner computere og 63 millioner spille-
konsoller.3

Disse elektroniske produkter adskiller sig fra de
øvrige elektriske produkter som vaskemaskiner og
køleskabe ved hurtigere at blive skiftet ud. Det er
en produktgruppe, hvor behovet hurtigt ændrer
sig, og hvor image spiller en betydelig rolle. I gen-
nemsnit anvender danskerne kun en mobiltelefon
i 18 måneder før den skiftes ud – ofte selvom den
stadig virker. Salget af elektronikprodukter er sti-
gende både i Danmark, og især på verdensplan.

1.1 Kemiske stoffer i elektronikprodukter
Der er en mængde kemiske stoffer i de elektroni-
ske produkter. Her i hæftet kan du læse om brome-
rede flammehæmmere, PVC, phthalater, bly, cad-
mium og beryllium. Derudover indeholder mange
produkter også guld, kobber, sølv, aluminium,
hexavalent krom, kviksølv, tin, nikkel og mange
flere stoffer.

Bromerede flammehæmmere er en stor grup-
pe kemiske stoffer, som tilsættes brandbart
materiale for at hæve antændelsestemperatu-
ren. De forskellige flammehæmmere4 adskiller
sig lidt i opbygning, men fælles for dem er, at
brom er den aktive komponent. Det er brom,
som i tilfælde af brand frigives og er med til at
hæmme brandudviklingen.
Flammehæmmerne anvendes typisk i plastik,
tekstiler og isoleringsmaterialer. Dermed er de
også at finde i elektronikprodukter.

De bromerede flammehæmmere er fedtoplø-
selige og har derfor lettere ved at trænge ind i
organismen end vandopløselige stoffer.
Flammehæmmerne er svært nedbrydelige i
naturen og ophobes i dyrs og menneskers
fedtvæv og op gennem fødekæden. Flere af
stofferne (bl.a. PBB og PBDE) kan påvirke hor-
monsystemet. Det skyldes formodentlig deres
lighed med skjoldbruskkirtelhormonet thyro-
xin. Påvirkning i fosterstadiet kan forårsage
neurologiske forandringer hos fostret og der-
med påvirke fostrets mentale udvikling, her-
under give indlæringsvanskeligheder, hukom-
melsesproblemer og adfærdspåvirkning.
Undersøgelser har vist fund af stofferne i hus-
støv i private hjem og på kontorer.
Flammehæmmerne kan tilsættes det brand-
bare materiale på to måder:
1) Additivt, hvorved stoffet blot er tilsat

plastikken uden, at der dannes kemiske
forbindelser. Herved frigives flamme-
hæmmeren også lettere til miljøet ved
brug hos forbrugeren, hvor apparaterne
bliver varme eller ved skrotning af
apparaterne. Stofferne PBDE (herunder
decaBDE) og HBCDD er typisk tilsat
additivt.

2) Flammehæmmeren kan også indarbej-
des (tilsættes reaktivt), hvorved der
opstår kemiske bindinger mellem flam-
mehæmmeren og det brandbare mate-
riale. Det mindsker risikoen for afgivel-
se. Typisk er der tale om stoffet TBBPA,
der kan findes i printkortmateriale og i
plastik.

Gennem 25 år fra 1970 sås en stigning i kon-
centrationen af PBDE i svenske kvinders blod 
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og modermælk. De svenske myndigheder ved-
tog en regulering af brugen og allerede i slut-
ningen af 1990’erne sås blandt svenske kvin-
der et fald i indholdet af PBDE i modermæl-
ken. Kvinder i USA og Canada har nu koncen-
trationer der er 20-50 gange højere end skan-
dinaviske kvinder5. Ved afbrænding af produk-
ter med bromerede flammehæmmere dannes
bromerede dioxiner* og furaner*, der er giftige
på samme måde som de klorerede dioxiner og
furaner.

Efterhånden som de bromerede flammehæm-
meres skadelige virkninger er blevet kendt, er
der taget forskellige initiativer til begræns-
ning af deres brug. Siden 1. juli 2006 har det
ifølge RoHS-direktivet6 været forbudt at mar-
kedsføre elektronikprodukter i EU indeholden-
de PBB og PBDE (efter pres fra industrien dog
med undtagelse af decaBDE). Fra 1. juni 2008
er denne undtagelse ophørt og nu er også
decaBDE forbudt i elektronik i Europa. En
række af de store producenter, som f.eks. IBM,
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phthalater i kabler og
ledninger udvendigt og
indvendigt

bly i lodninger på f.eks. printplader, i
billedrør (CRT) og i PVC-blandinger

bromerede flamme-
hæmmere i bl.a. plastik
og printplader

beryllium i fjedre,
relæer og kontakter

pvc i kabinetter og 
ledninger/kabler

cadmium i kontakter, lodde
legeringer, genopladelige
Ni-Ca-batterier og nogle
former for PVC-blandinger



Microsoft, Apple, Philips og B&O, havde allere-
de inden forbudet udfaset decaBDE og bruger
f.eks. TBBPA i stedet. Dette stof fordamper ikke
fra produkterne, men er meget giftigt for
vandlevende organismer. Det er fundet i spil-
devandsslam, i muslinger og fisk. Det virker
ikke i sig selv hormonforstyrrende hos menne-
sker, men det kan nedbrydes til stoffer, som
gør7.

Salget af HBCDD er steget voldsomt efter for-
budet mod PBDE. Hvert år bruges der 10.000
tons i Europa og 10 tons slipper ud i naturen8.
HBCDD skader bl.a. nervesystemet under
fosterudviklingen. Stoffet er blevet målt i mar-
svin siden 2000 og i lomvieæg fra Østersøen.
HBCDD er nu kommet på kandidatlisten
under EU-kemikalielovgivningen REACH9.
Hermed vil stoffet blive undersøgt og vil for-
modentlig med tiden udelukkende kunne
anvendes, hvis et firma har fået tilladelse til
en helt specifik brug.

Beryllium anvendes i en forbindelse med kob-
ber i f.eks. fjedre og relæer. Stoffet er både
akut og kronisk giftigt for mennesker. Det
påvirker hovedsagligt lungerne. Indånding af
større mængder berylliumholdigt støv eller
luft kan medføre bl.a. vejrtrækningsproblemer,
brystsmerter og hjertebanken. Tilstanden kan
føre til kroniske lidelser. Beryllium er desuden
kræftfremkaldende. Arbejdere udsættes oftest
for beryllium i forbindelse med produktion af
beryllium-holdige produkter. Men også i for-
bindelse med nedbrydning og genanvendelse
af elektroniske produkter kan beryllium-hol-
digt støv dannes. Det sker ved knusning af
produkterne eller under høje temperaturer
ved f.eks. afbrænding og omsmeltning.

Cadmium anvendes i visse typer af kontakter,
loddelegeringer, i genopladelige nikkel-cad-
mium-batterier og i nogle former for PVC-
blandinger, bl.a. til kabelisolering. Det bruges
f.eks. i kontakter og batterier til bærbare com-
putere og ikke mindst i gamle billedrør.
Cadmium frigives, hvis billedrøret slås i stykker
eller brændes.10

Cadmium er en begrænset naturressource,
som findes i meget lave koncentrationer i
naturen. Cadmium er stærkt giftigt for plan-
ter, dyr og mennesker. I vandmiljøet er cad-
mium mere mobilt end de fleste andre metal-
ler. Menneskers optagelse sker i form af indån-
ding af røg og støv indeholdende cadmium
eller cadmiumforbindelser. Optagelsen kan
også ske via føden, hvor optag i planter kan
føre til ophobning via fødekæden.
Cadmiumholdigt røg og støv kan dannes ved
forbrænding og genbrug af elektronikproduk-
ter. Cadmium nedbrydes ikke, og eksponering*
vil derfor føre til bioakkumulering*. På kort sigt
kan indånding af cadmium føre til vejtræk-
ningsproblemer. På længere sigt er cadmium
kræftfremkaldende, typisk med risiko for
udvikling af lungekræft. Nyreskader ses efter
eksponering gennem føden. Derudover kan
det forårsage forstyrrelser af calciumbalancen
(med knogleskader til følge), forhøjet blodtryk
og hjerteproblemer.

Cadmium i nye elektronikprodukter reguleres
nu af RoHS-direktivet (se tekstboks senere i
hæftet)

Substitution*: Processen med at udskifte et
kemikalie med et andet kaldes også substitu-
tion. Substitution er en vigtig metode til at
stoppe anvendelsen af et farligt stof, hvis et
mindre farligt er på markedet. Ved firmaers
ansøgning om brug af stoffer på EU´s liste, er
det et krav, at mulighederne for substitution
overvejes.
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Når vores elektronikaffald havner i Afrika, Indien
eller Kina kan der være flere årsager, men økonomi
og behovet for ressourcer er de væsentligste.
Prisen for oparbejdning11 af en computer med
skærm ligger f.eks. omkring 50,- kr. i Danmark. Hvis
man kan skille sig af med det gratis eller ligefrem
tjene penge på det i udlandet, kan det for nogen
være en fristelse at eksportere affaldet. Om der er
penge i det, afhænger af fragtudgifterne og pro-
duktets værdi i modtagerlandet. Beregninger12

viser, at fragtudgifterne til Afrika er så høje, at det
ikke er rentabelt at sende en last(container) ude-
lukkende bestående af defekte produkter (altså
affald). Derimod er prisen på brugte produkter så
høj, at det bliver rentabelt, hvis bare nogle af pro-
dukterne virker og kan videresælges. Fragt til Kina,
og Asien generelt, er derimod billig og behovet for
råstoffer stort, hvorved prisen bliver høj selv for
skrottede produkter. Det betyder, at fragt af ren
skrot hertil kan tjene sig ind. De lave fragtpriser til
Asien skyldes, at tomme containere alligevel skal
tilbage til Østen efter eksport af asiatisk produce-
rede varer til Vesten.

Kina
I Kina ligger et stort byområde Guiyu, som nær-
mest er omdannet til en regulær skrotby, hvor
omkring 100.000 arbejdere (herunder børn) arbej-
der med det farlige skrot. Vandet er forurenet. I
2002 blev der taget vandprøver nær byen, hvor
indholdet af bly lå 2400 gange højere end WHO´s
anbefalinger.13 Grundvandet er så forurenet, at
drikkevand køres til byen på flasker. En undersøgel-
se af blyindholdet i blodet hos 165 børn i Guiyu i
alderen 1-6 år viste, at 82 % af børnene havde et
blyniveau på over 100 i blodet. Koncentrationer på
100 μg bly pr. liter blod anses ifølge de amerikan-
ske sundhedsmyndigheder som en sundhedsmæs-
sig grænseværdi (“level of medical concern”).
Gennemsnittet for gruppen var 149. Høje værdier

af bly i blodet giver risiko for skader på IQ og ner-
vesystem. De højeste koncentrationer blev fundet
hos børn af forældre, der arbejder med printplader,
de laveste hos børn af forældre, der arbejder med
plastic.14 Til sammenligning kan nævnes, at en
undersøgelse af danskeres belastning med bly fra
slutningen af 1990’erne viste et gennemsnit på 35
μg/l.15

Bly anvendes til lodninger på f.eks. printplader,
i billedrør (CRT) og i PVC-blandinger. Gamle
CRT-modeller indeholder typisk 2-3 kg bly,
nyere omkring 1 kg. På lossepladser kan bly
sive ud fra CRT glasset. Afbrænding kan også
føre til afgivelse af bly til luften og dannelsen
af blyholdigt aske. Når glas smadres eller
afbrændes kan blyholdigt støv og røg afgives.
Arbejdere bliver også udsat for blyholdigt røg
og støv i forbindelse med smeltning og lod-
ning.16 Bly er stærkt giftigt for mennesker og
mange dyr og planter. Skaderne hos menne-
sker er ens uanset om eksponeringen sker via
fødeindtag eller inhalering. Bly kan ophobes i
såvel mennesker som naturen. Blyophobning i
mennesker kan føre til skader på nervesyste-
met, blodbanen, nyrerne og reproduktionen.
Særligt børn er stærkt udsatte for hjerneska-
der selv ved lave doser af bly. Børn der leger på
jord med blyforurening er særlig udsatte for
blyoptag via hånd til mund.

Bly i nye elektronikprodukter er nu reguleret af
RoHS-direktivet (se tekstboks senere i hæftet).

Den første fase i arbejdet med skrottet foregår
ofte med små håndredskaber, hvor de enkelte pro-
dukter skilles ad. Herefter viderebearbejdes de
enkelte dele for at få råstofferne ud. Blyholdigt
glas smadres med henblik på at kunne komme ind
til det værdifulde kobber. Ledninger strippes for
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plastik, for at få fat i kobberet, loddeblyet smeltes
fra printpladerne, printplader lægges i åbne syre-
bade for at få fat i ædelmetaller som guld. Plastik
brændes for at smelte det af metaldele. Til sidst
brændes alt, der ikke kan bruges på åbne bål med
stor røgudvikling. Som oftest ses ingen former for
masker, handsker, sikkerhedsbriller eller andet sik-
kerhedsudstyr, som ville være en selvfølge i
vesten.17

PVC (polyvinyl chlorid) er en type plastik og
anvendes f.eks. i elektronisk udstyr i kabinetter
og i isolering af ledninger og kabler.
Forbrænding af PVC kan danne skadelige klo-
rerede dioxiner og furaner. Disse stoffer er
svært nedbrydelige i miljøet, er bioakkumuler-
bare og mange er giftige selv ved lave koncen-
trationer. PVC består af ca. 60 % klor, som ved
forbrænding udledes som saltsyre, medmin-
dre der er røggasrensning. Ved røggasrensning
neutraliseres saltsyren, men ved processen
dannes samtidig et farligt affaldsprodukt, som
skal i specialdeponi. Endelig er mange PVC-
blandinger tilsat andre kemikalier såsom bly-
eller cadmiumstabilisatorer samt blødgører
(phthalater) og evt. brommerede flamme-
hæmmere. Disse ”tilsætningsstoffer” kan afgi-
ves under brug af PVC-produktet og ved ned-
brydning af elektronikproduktet.

Et eksempel på økonomien i genanvendelse i
Kina: Køb af et ton printplader: 50.000 yuan
(6.000 US$). Efter adskillelse af dele bliver
nogle af dem solgt til genanvendelse på værk-
steder og lokale producenter, og ædelmetaller
opsamles. Fortjeneste 100.000 yuan.22

Kina har egentlig skrevet under på Basel-konven-
tionen (se tekstboks) og import af e-affald* er for-
budt jf. kinesisk lov. Men hjemmemarkedet skriger
på metaller. I 2003 overhalede Kina USA som ver-
dens største forbruger af kobber, og året efter for-
brugte Kina 50 % mere end USA. Levestandarden i
Guyiu er steget gennem to årtier. De lokale, som
før var fattige og selv måtte arbejde med genan-
vendelse af affald, er nu blevet middelklasse.
Mange lokale er flyttet fra et-etage huse til fler-
etage huse med et affaldssorteringsværksted i
stuen, hvor de nu har migranter fra andre provin-
ser ansat.
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Opvarmning af motherboard, Guiyu, Kina.
© Greenpeace. Natalie Behring
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Phthalater18 anvendes til at gøre produkter
mere fleksible, klæbende eller bøjelige.
Primært anvendes de til blødgøring af PVC i
f.eks. elektronik og gulvbelægninger, men de
anvendes også i kosmetik, maling og bygge-
materialer. Kemisk set er phthalater en samlet
betegnelse for forskellige estere* af phthalsyre
og dannes ud fra en reaktion mellem alkohol
og carboxylsyre. Typen af alkoholen afgør, hvil-
ken phthalat der dannes. Phthalater med
lange kæder er særligt velegnede som blødgø-
rere i PVC, hvorimod de kort-kædede anvendes
i f.eks. kosmetikprodukter. Især hovedanven-
delsen som blødgører i PVC fører til en stor
afgivelse til inde- og udemiljøet, både under
brug (ved slitage, vask og opvarmning) og
under bortskaffelse. Phthalater er målt i store
mængder i indendørs luft og støv. Mennesker
optager phthalater gennem mad, direkte gen-
nem fysisk kontakt med forbrugerprodukter
og via indånding.

I elektronikprodukter anvendes typisk phthala-
terne: DEHP, DBP, DiBP og DiNP19. En undersø-
gelse af spillekonsoller offentliggjort i april
2008 viste tilstedeværelse af hovedsagligt
DEHP, men også af DiBP og DiNP20.

Phthalater og deres metabolitter* er ofte fun-
det i biologisk væv og er målt i urinprøver,
fostervand, modermælk, moderkagevæv osv.
Phthalater er forskellige og det er deres effek-
ter også. Her ses nærmere på en af de mest
kendte, nemlig DEHP: Allerede i 1940´erne så
forskerne, at rotter eksponeret for DEHP fik
degenererede testikler. Testiklerne kom til at
ligne gamle rotters. Flere undersøgelser på
forsøgsdyr viste gennem årene, at DEHP netop
kunne skade de reproduktive organer. I begyn-
delsen af 1990´erne fik man mistanken om, at
DEHP kunne virke hormonforstyrrende, og i
dag er stoffet klassificeret som fosterskaden-

de samt skadelig for menneskers forplant-
ningsevne. Når DEHP betegnes som fosterska-
dende skyldes det, at der i gnaveres afkom er
observeret følgende effekter: Nedsat afstand
mellem anus og roden af penis (et klassisk
tegn på en feminisering af individet), mang-
lende eller underudvikling af bitestikler og
sædblærer, udmunding af urinrør på undersi-
de af penis, nedsat testikelvægt og nedsat
niveau af stamceller i testiklerne. Når DEHP
betegnes som skadende for forplantningsev-
nen skyldes det, at der er registreret nedsat
testikelvægt, nedsat antal sædceller og væv i
testikler, nedsat testosteronniveau i blodet
samt øget testosteron i testiklerne hos dyr
udsat for DEHP. Det er tydeligt, at unge umod-
ne dyr påvirkes af mindre mængder phthalat
end ældre dyr, og at fostertilstanden samt den
første levetid er de mest kritiske faser.

Allergiske symptomer og astma er bl.a. blevet
relateret til tilstedeværelsen af phthalatholdi-
ge produkter i hjemmet.

Phthalater kan undværes, hvis man benytter
andre plasttyper end PVC, eller hvis de substi-
tueres med andre typer af blødgørere.21

Tre phthalater er på kandidatlisten under
REACH-lovgivningen, nemlig DEHP, DBP og
BBP. Indtil videre er der ingen restriktioner for
brugen af phthalater i elektronikprodukter.



Baselkonventionen er vedtaget i FN-regi og
har til formål at regulere grænseoverskridende
transport af farligt affald og bortskaffelse
heraf. Dermed skal den sikre fattige lande mod
at blive oversvømmet af affald fra den rige del
af verdenen. Danmark ratificerede konventio-
nen i 1994, og i alt har 170 lande tilsluttet sig. I
1994 vedtoges en tilføjelse til konventionen,23

som decideret forbyder eksport af farligt
affald fra OECD-lande24 til ikke-OECD-lande.
Denne udvidelse af konventionen er endnu
kun underskrevet af 63 lande og ikke reelt
trådt i kraft på verdensplan. EU har gennem-
ført forbuddet, men OECD-lande som USA,
Canada, Japan og Australien har endnu ikke
ratificeret det. Også blandt nogle af de større
vækstøkonomier blandt ulandene (bl.a. Indien)
viser der sig skepsis mod eksportforbuddet og
en tilbageholdenhed med at underskrive. De
ser det ikke nødvendigvis som en beskyttelse
af deres miljø og sundhed, men også som risi-
ko for, at den rige verden kan bestemme over
deres udvikling og særligt deres muligheder
for at få adgang til råstoffer gennem genan-
vendelse25. I EU er det Transportforordningen,
der forbyder eksport af farligt affald til ikke-
OECD-lande, uanset om det er hensigten at
nyttiggøre (genanvende) eller bortskaffe det.

Ghana
Fra Ghana berettes historier, der minder om det, der
sker i Kina .26 På lossepladsen i Accra er der fundet el-
skrot fra bl.a. Danmark, Stockholms folkeskoler og fra
Verdensbanken. Det brugte elektronikudstyr ankom-
mer med fragtskib til havnen, og containerne tøm-
mes af et hold daglejere. Elektronikprodukterne bli-
ver sorteret i typer, butiksindehavere og andre lokale
opkøbere aftager produkterne. Nogle produkter bli-
ver solgt til genbrug, andre til opsplitning i mindre
dele til bygning af nye produkter, til metalgenindvin-
ding, eller bliver bortskaffet som affald. Visse ekspor-
tører sælger til registrerede firmaer eller har direkte
aftagere (herunder hjælpeorganisationer).

Opsplitning af produkterne foregår i hånden med
små redskaber. Det er ofte børn, der udfører arbej-
det med at skille elektronikprodukterne ad.
Ledninger bliver smidt på bålet, så plastikken
smelter, og kobberet kan sælges. Aluminium bliver
fjernet fra printpladerne og solgt. Resten af pladen
smider de væk, og den ender på bålet sammen
med plastikkabinetter fra gamle computere, moni-
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torer, fjernsyn og andet. Bålene holder man i gang
ved hjælp af isoleringsskum fra gamle køleskabe.

Afbrænding af skrot på åbne bål er en sædvanlig
afbrændingsform i Afrika, så den anvendes natur-
ligt nok også, selvom der er tale om elektronikaf-
fald, som udvikler giftige dampe.27

Denne afbrænding på bål er især farlig, fordi den
foregår ved temperaturer under 800 grader, hvor-
ved der bliver dannet store mængder kræftfrem-
kaldende og celleskadende dioxiner. Den sorte røg,
som stammer fra plastikken er meget skadelig, når
den kommer i lungerne. Børn og voksne, der udfø-
rer sådant arbejde, kan blive skadet for livet.
”Afbrændingen sker under totalt uforsvarlige for-
hold” udtalte direktør i Skandinavisk Bio-Medicinsk
Institut Henning Mørck til DR Nyheder, da han blev
præsenteret for optagelser fra en skrotplads i
Ghana.28 Henning Mørck har mere end 25 års erfa-
ring i arbejdsmiljø.

Vagn Berthelsen, Generalsekretær IBIS har
været i Ghana og set forholdene. Han siger:

”Det er forfærdelige forhold, og det er vigtigt at
det stoppes. Men det er ligeså vigtigt, at børne-
ne får et alternativ. De er på lossepladsen på
grund af fattigdom, og fordi de ikke har andre
muligheder. De skal have tilbud om uddannelse
eller meningsfuld beskæftigelse.”

Jordprøver fra området i Accra viser stærkt forhøje-
de mængder af bl.a. bly og kobber (over 100 gange
det normale). Dette er metaller, som indgår i de
elektronikprodukter, der ender som affald på losse-
pladsen i Accra.

Indien
I Indien foregår håndtering af e-affald, som i Kina,
på små værksteder, hvor arbejderne sidder ved
pander og smelter metal fra printplader og lignen-
de. Det anslås, at 95 % af e-affaldet, der genanven-
des i Indien, håndteres i den uformelle sektor i
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slumkvartererne. Efter at Kina formelt indførte et
forbud mod import af elektronikaffald i 2000
(selvom det reelt først begynder at blive håndhæ-
vet nu) er importen i Indien steget kraftigt.
Vurderinger peger på, at Indien nu er det land i
Asien, hvortil den største mængde e-affald ekspor-
teres.29

Arbejderne og deres hjem
En undersøgelse blandt elektronikaffalds arbejdere
i Guangdong regionen i Kina viser et signifikant
højere indhold af den bromerede flammehæmmer
PBDE i deres blod end hos den almindelige befolk-
ning30. Undersøgelser af støv fra gulvene på værk-
steder, der separerer og nedbryder elektronikaffald
i Kina og Indien, viser bl.a. stærkt forhøjede værdier
af metaller og af den bromerede flammehæmmer
PBDE. Selv i arbejdernes hjem, som ikke lå i umid-
delbar nærhed af værkstedet, blev der fundet for-
højede værdier af metallerne bly, kobber og i min-
dre grad cadmium.31 Forureningen føres altså med
hjem i f.eks. arbejdstøjet og udsætter dermed også
familiemedlemmer for sundhedsfare. Prøver fra
spildevand i området ved Guiyu indeholder også
tungmetalrester, og i sedimentprøver fandtes

rester af phthalater og bromerede flammehæm-
mere32.

Tilstedeværelsen af tungmetaller, phthalater og
bromerede flammehæmmere på arbejdspladser, i
hjemmene og i det omkringliggende miljø kan
give alvorlige sundhedsproblemer (se yderligere i
tekstbokse om disse stoffer). Der kan bl.a. være tale
om vejrtrækningsproblemer, nyreskader, kræft, ska-
der på forplantningsevne, neurologiske forandrin-
ger hos fostret og dermed påvirkning af fostrets
mentale udvikling, herunder indlæringsvanskelig-
heder, hukommelsesproblemer samt adfærdspå-
virkning.

Knappe ressourcer
Udover sundhedsproblemet på og i nærheden af
disse lavteknologiske skrotpladser er der desuden
et aspekt, der handler om råstoffer. Det anslås, at
man ved højteknologisk genindvinding kan få 90
% af metallerne ud af elektronikskrottet. Børnene i
ulandene får måske kun 20 % ud.33 Da kobber f.eks.
er en knap ressourcer, kan det være afgørende for
vores fremtidige produktionsmuligheder at udnyt-
te ressourcerne effektivt.
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Det menneskeskabte lager af kobber i verden er i
dag større end det, der kan udvindes i naturen. I
2008 ligger prisen på kobber 21/2 gang højere end i
200534. Også for aluminium er prisen steget vold-
somt. Det giver skrot og genindvinding af råvarer
en helt central placering i forhold til tidligere.
Det er generelt vanskeligt at få sikre tal for, hvor
meget elektronikaffald der findes, og hvad der sker
med det. I opgørelser over affaldsmængder angi-
ves elektronikprodukter såsom tv, computere,
mobiltelefoner, spillekonsoller og lignende ofte
sammen med elektriske produkter som køleskabe
og vaskemaskiner. Samlet betegnes det e-affald.

UNEP (FN´s miljøorganisation) anslår, at der på
verdensplan årligt genereres 20-50 mio. ton e-
affald.35 I EU produceres årligt 8,7 mio. ton e-affald,
men kun 2,1 mio. ton indsamles og behandles via
kontrollerede systemer.36 Skæbnen er altså uvis for
6,6 mio. ton e-affald, over 75 % af mængden, men
meget tyder på, at der foregår en illegal strøm af
affald fra EU til Asien og Afrika. Ifølge Mike Anane
(formand for miljøjournalisterne i Ghana) er det
kun en brøkdel af den brugte elektronik, der funge-
rer, når den ankommer til havnen i Accra. Ghana er
blevet en losseplads for elektronisk affald fra
Europa og USA, siger Mike Anane.37 På europæisk
plan vokser mængden af e-affald med 3-5 % om
året, hvilket et tre gange så hurtigt som den øvrige
affaldsmængde.38

En rapport lavet for Miljøstyrelsen i 200639 anslår,
at mængden af elektronikaffald i Danmark inden
for kategorierne tv-apparater, monitorer og com-
putere i 2005 lå på 19.800 ton. Heraf kunne der
redegøres for 13.036 ton, som blev indsamlet, regi-
streret og oparbejdet primært i Danmark. Hvad
der skete med de resterende 6.764 ton, omkring 35
% vides ikke. Noget er sendt til godkendte opar-
bejdningssteder i Europa, noget ligger hjemme i

folks skuffer og skabe, og andet er eksporteret til
fjerne lande enten til genbrug eller til oparbejd-
ning. Men tallene er usikre, og en række produkter
er slet ikke med i disse tal, såsom mobiltelefoner
og spillekonsoller.

Fra 2006 findes der mere eksakte mængdeoplys-
ninger for, hvor meget der indsamles i Danmark
især, når der er tale om e-affald fra husholdninger-
ne. Indenfor kategorierne med IT- og teleudstyr
samt fjernsyn, video og lignende blev der indsam-
let ca. 25.000 ton i 2006 og 31.000 ton i 2007 fra
private forbrugere40.

3.1 Regler for håndtering af e-affald
Hvornår er noget affald, og hvornår er det et brugt
produkt, der kan genbruges? Dette er vigtigt at
vide for at kunne afgøre om reglerne for håndte-
ring af de brugte elektronikprodukter er overholdt.
”Et produkt overgår til at være affald, når det ikke
længere er funktionsdygtigt, eller når ejeren be-
slutter sig for at skille sig af med det som affald.”41

Den første del giver ikke anledning til megen
undren. Mere overraskende er det nok for mange,
at der er tale om affald, så snart man har til hen-
sigt at skille sig af med det som affald.42

I et forsøg på at minimere mængden af e-affald,
som bliver bortskaffet uden genanvendelse og på
at minimere mængden af e-affald i det hele taget,
blev der på EU-plan i 2003 vedtaget det såkaldte
WEEE-direktiv (se tekstboksen).

Som led i implementeringen* af WEEE-direktivet
trådte de danske regler for håndtering af elektro-
nikaffald i kraft 1. april 2006 i form af en ændring af
miljøbeskyttelsesloven og den tilhørende elskrotbe-
kendtgørelse43 (se tekstboks). Ændringen betød
netop indførelse af producentansvar i forhold til
affaldet. Det er fortsat kommunen, som har ansva-
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ret for at borgerne kan komme af med deres affald.
Men det er nu producenterne/importørerne, der
har ansvar for at e-affaldet bliver hentet på de
kommunale genbrugspladser og transporteret til
godkendte affaldsbehandlere for oparbejdning, pri-
mært i Danmark men også i vores nabolande.
Kommunen er ikke forpligtet til at indsamle affald
fra elektriske produkter som benyttes i erhvervs-
virksomheder. Erhvervsvirksomhederne aftaler sig
selv frem til, hvordan de ønsker at håndtere ind-
samling og bortskaffelse.

I praksis foregår afhentning og transport af e-
affaldet fra husholdninger til oparbejdning via en
kollektiv indsamlingsordning for elektronikaffald.
Der findes i øjeblikket ca. 5 kollektive ordninger i
Danmark, hvoraf Elretur er den største og står for
75 % af indsamlingsmængderne. Disse kollektive
ordninger er kommercielle virksomheder, der 

I direktivet opstilles mål for indsamlingsmæng-
der af e-affald, og samtidig blev producentansva-
ret (artikel 8.2) indført. Med producentansvaret
er de enkelte producenter/importører af elektro-
nikprodukter gjort ansvarlige, både økonomisk
og praktisk, for tilbagetagning af elektronikaffal-
det. Hermed skulle genanvendelsen af råstoffer
fra produkterne øges, i stedet for at produkterne
blot havner på lossepladser eller forbrændinger,
med forurening og råvarespild til følge. Med
WEEE-direktivet skulle der samtidig være skabt
et incitament for producenterne til at udvikle
produkter, der er lettere at genanvende, og som
indeholder færre problematiske stoffer, der van-
skeliggør genanvendelse/bortskaffelse.
Producenterne kan enten indsamle individuelt
eller organisere sig i kollektive ordninger. Der
opstilledes en målsætning om, hvor stor en del
af den indsamlede mængde e-affald, der skal
genanvendes. Samtidig stillede direktivet krav
om, at der senest d. 31. december 2006 skulle

indsamles mindst 4 kg e-affald per indbygger
per år fra husholdningerne i hvert EU-land. I
Danmark svarer det til ca. 21.500 tons. Dette mål
var udtryk for et kompromis. Niveauet lå lavere
end den aktuelle indsamlingsmængde i flere
lande, men for andre landes vedkommende
langt over. I Danmark lå indsamlingsmængden
højere, og målsætningen gav derfor ikke i sig
selv nogen forbedringer her. I et forslag til revi-
sion af direktivet er EU-kommissionen i decem-
ber 2008 fremkommet med nye mål for indsam-
ling. I stedet for et fast antal kilo pr. indbygger
foreslås det, at der fra 2016 skal indsamles 65 %
af vægtmængden af e-produkter på markedet i
hvert enkelt EU-land. Målsætningen skal frem-
over også dække e-affald fra erhverv. Endnu er
statistikken over indsamlet e-affald fra erhverv i
Danmark dog ikke fyldestgørende. Det er derfor
svært at sige om Danmark på nuværende tids-
punkt er tæt på eller langt fra målet på 65 %.

WEEE-direktivet: Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

EU´s transportforordning er en implemente-
ring af Baselkonventionen. Forordningen regu-
lerer transport af affald indenfor EU samt ind
og ud af EU. Affaldet skal inden afsendelse
klassificeres som enten grønt eller orange ud
fra gældende retningslinier: Alt affald på den
orange liste kræver forudgående skriftlig
anmeldelse og samtykke - også ved overførsel
til nyttiggørelse (genanvendelse). Affald på
den grønne liste er underlagt generelle oplys-
ningskrav og skal ledsages af en formular, der
kan lette sporingen af affaldet. Det er trans-
portforordningen, der i EU forbyder eksport af
farligt affald til ikke-OECD-lande, uanset om
det er hensigten at nyttiggøre eller bortskaffe
det. I forhold til elektronikaffald betyder det
generelt, at e-affald er forbudt at eksportere til
ikke-OECD-lande.



Beslutningsniveau Konvention, direktiv, for-
ordning bekendtgørelse

FN Basel-konventionen og 
Ban Amendment

EU Transportforordningen
WEEE-direktivet

Danmark Miljøbeskyttelsesloven
Elskrotbekendtgørelsen

Skemaet viser de i hæftet beskrevne konventioner og
love på affaldsområdet. Farverne indikerer sammen-
hænge mellem regelsæt på forskellige niveauer.

arbejder med at lave effektiv returlogistik.
Producenter/importører betaler for ordningen ud fra
deres markedsandele det foregående år. Det betyder,
at den enkelte producent/importørs udgifter ikke er
direkte afhængige af deres produkters miljøvenlig-
hed og deres genanvendelsespotentialer. Danmark
har således valgt at implementere producentansva-
ret for husholdningsudstyr som et kollektivt produ-
centansvar (kun opdelt efter markedsandele) og ikke
som et individuelt ansvar (hvor hver enkelt produ-
cent skal hente sit affald) eller et ansvar, der følger
produkternes miljøhensyn. Dette valg kritiseres for
ikke at give incitament til at producere miljøvenlige
og genanvendelsesvenlige produkter. Danmark er
langt fra det eneste land, der har muliggjort en kol-
lektiv løsning af opgaven. I en fælles udtalelse fra en
række producenter og NGO’er* i 2007 fremhæves
det, at 11 ud af (på det tidspunkt) 25 EU medlemslan-
de har valgt at gøre producenterne kollektivt ansvar-
lige.46 Det undergraver ifølge udtalelsen hensigten
med WEEE-direktivet 47 om at belønne producenter,
der producerer genanvendelige produkter. De enkelte
medlemslande er forpligtede til at gennemføre en
lovgivning, der sikrer en fyldestgørende implemente-
ring af WEEE-direktivet. Det mener kritikerne ikke, at
disse 11 lande har gjort. Danmark opfordres til, at
styrke det individuelle ansvar, så producenten har
ansvaret for egne produkter.48 Dette skal ikke nød-
vendigvis forstås sådan, at hver enkelt producent

fysisk skal indsamle egne produkter i hele landet,
hvilket ville give unødig transport, men at producen-
ternes WEEE-omkostninger i højere grad burde
afspejlede deres egne produkters miljø- og genan-
vendelsesvenlighed.
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Elskrotbekendgørelsen gælder for producenter
og importører af elektrisk eller elektronisk
udstyr. Alle, der bringer et produkt på det dan-
ske marked, er omfattet. Dette ansvar betyder
bl.a. at producenter og importører skal lade sig
registrere hos WEEE-System44, og at produkter-
ne skal mærkes med en overkrydset skralde-
spand (og producentens/importørens navn og
bomærke), samt information om bortskaffelse
skal vedlægges.

Men vigtigst betyder producentansvaret, at
producent/importør er ansvarlig for at tilba-
getage og håndtere e-affaldet. For produkter
solgt efter 1.juni 2006 gælder:

1. Producenter og importører skal for egen reg-
ning sørge for tilbagetagning samt genan-
vendelse eller særskilt håndtering af affald
af elektrisk og elektronisk udstyr, som er
markedsført efter den 1. april 200645.
Behandlingen af affaldet skal foregå på mil-
jøgodkendte behandlingsanlæg.

2. Denne forpligtigelse kan også opfyldes gen-
nem en kollektiv ordning (hvilket Danmark
har valgt).

3. I tilfælde af salg til erhverv kan det aftales
med køberen, at denne overtager forpligtel-
sen med tilbagetagning (inkl. genanvendel-
se eller særskilt håndtering). WEEE-system
skal blot orienteres om, hvor stor en mæng-
de, der er lavet ansvarsoverdragelse for.

Elskrotbekendtgørelsen indeholder ikke
bestemmelser om eksport af e-affald. Eksport
af affald – herunder farligt affald som elskrot
– er bl.a. reguleret i EU´s transportforordning.



3.2 Elektronikaffaldets vej
Der er forskellige aktører på banen i forhold til
brugte elektronikprodukter og elektronikaffald.

Hvad gør kommunen?
Det er som sagt kommunen, der har ansvaret for
at hente eller indsamle elektronikaffaldet fra bor-
gerne. Det kan foregå ved, at borgere og mindre
virksomheder selv transporterer affaldet til den
kommunale genbrugsplads. Eller via en kommunal
indsamlingsordning, hvor affaldet hentes direkte
på bopælen og køres til genbrugspladsen.
Aflevering via denne kommunale ordning er i
mange kommuner gratis, idet der allerede er
betalt over det kommunale renovationsgebyr. Fra
genbrugspladserne er det producenterne eller
importørerne af elektronikprodukternes ansvar at
hente elektronikaffaldet og få det transporteret til
godkendte oparbejdningsvirksomheder49. Dette
sikres, på producentens vegne, af den kollektive
ordning. De kollektive ordninger har lavet kontrak-
ter med transport- og genvindingsvirksomheder
om det praktiske arbejde.

En undersøgelse blandt 2000 boliger i Københavns
og Frederiksberg kommuner viste for få år siden, at
meget elektronikaffald ryger direkte i skraldespan-
den. Husstandene i disse to kommuner smider
hver uge gennemsnitligt 83 gram småt elektronik i
affaldsposen 50. Ganges tallene fra disse kommu-
ner op til landsplan, svarer det til mange tusinde
ton elektronikaffald, der hvert år sendes til for-
brændingen uden nogen form for genindvinding
af råstoffer. Efterfølgende er der indledt et forsøg i
enkelte bydele, hvor hver husstand udstyres med
en lille kasse til småt elektronikaffald. Kassen tøm-
mes så på lige fod med særlige ordninger for papir
o.lign.

Hvad gør oparbejdningsvirksomhederne?
Når elektronikaffaldet afleveres på oparbejdnings-
virksomhederne skilles affaldet i mindre dele, f.eks.
i printplader (eksempelvis hukommelseskort, lyd-
kort, motherboard), strømforsyninger, plastik og
jern. Delene sælges videre til skrotvirksomheder i
Danmark eller udlandet (typisk Sverige, Polen og
Tyskland).
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Hvad gør forhandlerne/butikkerne?
Forhandlerne/butikkerne kan også etablere frivilli-
ge modtageordninger, hvor de gratis tager imod
kundernes brugte elektroniske og elektriske pro-
dukter (fra såvel borgere som erhvervskunder).
Forhandlere og andre, som modtager el-skrot fra
husholdninger, kan gratis aflevere dette på de
kommunale indsamlingssteder (genbrugspladser-
ne). Større mængder el-skrot fra husholdninger,
skal afleveres direkte til de kollektive ordninger.
Disse producentordninger har så ansvaret for den
videre transport fra genbrugspladserne til opar-
bejdningsvirksomhederne.
Problem: Gennem årene har det dog vist sig, at
flere forhandlere kanaliserer produkterne/affaldet
videre til private indsamlere eller eksportfirmaer,
som sender produkterne ud af landet til tredjelan-
de. Herved slipper forhandler/butikker for besvæ-
ret samt for de eventuelle omkostninger i forbin-
delse med selv at bortskaffe produkterne.

Hvad gør arbejdspladserne?
Virksomheder og offentlige arbejdspladser vælger
mange gange netop at aflevere eller sælge deres
brugte eller udtjente elektronikprodukter til et eks-
portfirma (måske via deres IT-leverandør) i stedet
for at sende det direkte til en dansk oparbejd-
ningsvirksomhed. Formålet kan bl.a. være indgåel-
sen af en aftale om forsvarlig sletning af firmaets
data. Udstyr, der ikke er udtjent, kan herefter
anvendes af andre. Samtidig kan der være en for-
tjeneste på op til 550 kr. pr. computer ved at sælge
til eksport frem for selv at aflevere produkterne til
en godkendt oparbejdningsvirksomhed51. Virker
produkterne - og har firmaet accepteret, at pro-
dukterne sælges videre, foregår der intet ulovligt.
Problem: Spørgsmålet er blot, om produkterne
altid virker, og om virksomhederne ved, at de ikke
destrueres.

Hvad gør private indsamlere?
Det sker også, at privatpersoner eksporterer elek-
tronikprodukter i mindre mængder. Der kan være

tale om private, som aftager mindre mængder af
det tilbageleverede udstyr fra forhandlere. Men
typisk er der tale om personer, der klunser gam-
melt IT-udstyr fra genbrugspladser, fra bekendte
og fra affald sat ud foran boliger. Flere genbrugs-
stationer melder om problemer med at elektronik-
affald ”forsvinder” fra pladsen enten via forsøg på
at klunse eller ved deciderede indbrud.
Problem: Meget af dette udstyr er i stykker (f.eks.
har udstyr fra genbrugspladser ofte fået lednin-
gerne klippet i et forsøg på at mindske klunseriet).
Desuden er produkterne som oftest tænkt som
affald af ejeren. Derfor er denne eksport ulovlig,
som tidligere beskrevet.

Hvad gør de humanitære indsamlinger?
Flere humanitære organisationer og privatperso-
ner indsamler brugte elektronikprodukter enten
fra private eller fra firmaer. Produkterne kontrolle-
res og eksporteres som hjælpeprojekt til bl.a.
Afrika. Projekterne er konkrete og giver nytte hos
modtageren. Eksempelvis indsamler den humani-
tære organisation FAIR brugte danske computere
og giver dem til skoler og hospitaler i f.eks. Malawi.
For ikke at skabe et affaldsproblem i modtagerlan-
det, er det en del af FAIR’s miljøpolitik, at de brin-
ger samme antal computere med tilbage til
Europa som de afleverer. Dette giver en del trans-
port, men til gengæld ingen uforsvarlig destruk-
tion lokalt i Malawi.52

Problemstilling: Eksport af brugte produkter rejser
flere problemstillinger. Der er behov for at produk-
terne bliver tjekket inden afsendelse, bl.a. fordi det
viser sig, at defekte produkter jævnligt kamufleres
blandt funktionsduelige. Men selvom produkterne
virker, sker det, at de ikke har været tilstrækkeligt
emballeret under transporten og derfor er i stykker
ved ankomsten til modtagerlandet. Herved får
modtagerlandet et stykke affald i stedet for et
funktionsdygtigt produkt. Dertil kommer eksem-
pler på, at produkterne ikke er konvertible med
lokale systemer og derfor reelt ubrugelige. Sidst
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men ikke mindst er der jo tale om brugte produk-
ter, så den resterende levetid er ikke så lang som,
hvis der var tale om helt nye produkter. Omvendt
benyttes produkterne længere i ulandene, da man
ikke skifter ud, blot fordi der er kommet noget
smartere på markedet. Eksport af funktionsduelig
elektronik forlænger dermed brugstiden og udnyt-
telsen af produkterne.

3.3 Myndighedernes kontrolfunktioner 
Kommunen er kontrolmyndighed ved eksport af
brugte elektronikprodukter, når eksportøren har
adresse i den pågældende kommune. Det er også
kommunen, som skal vurdere, hvorvidt der er tale
om affald eller brugte produkter. De færreste kom-
muner kontrollerer dog eksport af e-produkter,
ofte pga. manglende kendskab til at en eksport
finder sted. For at afhjælpe dette kan det f.eks.
være en ide for kommunen at lave en aftale med
SKAT53 om at blive kontaktet, hvis der er mistanke
om ulovlig udførsel af e-affald. En sådan aftale har
Københavns Kommune lavet. Helsingør Kommune
har generelt været meget aktive for at holde øje
med eksporten fra deres kommune. De har indgået
aftale med to eksportører af brugte e-produkter
med adresse i kommunen om, at kommunen god-
kender eksporten, før den sendes af sted i forsegle-
de containere. Det betyder, at kommunen fører til-
syn og tager stikprøver for at kontrollere, om pro-
dukterne virker.

SKAT skal gennemgå papirer ved udførsel af varer
fra landet. Kun i sjældne tilfælde er der ressourcer
til fysisk kontrol af varerne. I dag er det ikke SKATs
opgave at se på, hvorvidt gamle el-produkter er
affald eller brugbare produkter.54 Priserne på de
eksporterede varer kan dog give en indikation om,
at der reelt er tale om affald. Denne oplysning
kunne være nyttig at give videre til de kommunale
myndigheder.

WEEE-system er en privat og selvejende non-profit
organisation, der af miljøministeren har fået over-

draget en række opgaver med at administrere
elskrotbekendtgørelsen. Alle virksomheder, der
importerer eller producerer elektronik til det dan-
ske marked, er forpligtede til at lade sig registrere
hos WEEE-system. Der er nu ca. 1000 virksomheder
registreret. En rapport lavet for WEEE-system og
Miljøstyrelsen i 200755 viser, at måske 1800 virk-
somheder overtræder reglerne ved ikke at være til-
meldt. Herved deltager de ikke i betalingen til den
kollektive ordning for tilbagetagning af e-affald.
De ikke tilmeldte virksomheder er såkaldte free-
riders. Når så mange virksomheder ikke er tilmeldt,
bliver det også vanskeligere at holde rede på, om
alt e-affald havner de rette steder eller forsvinder
ud af affaldssystemet.

Miljøstyrelsen: Mange aktører involveret i eksport
af brugte e-produkter kender ikke reglerne til-
strækkeligt. Mange butikker, butikskæder og ship-
pingfirmaer er ikke bekendte med regler om eks-
port af e-skrot og de danske affaldsregler, f.eks.
reglen om at gamle produkter, som forbrugere,
virksomheder og institutioner skiller sig af med
som affald, ikke efterfølgende må tages ud af
affaldsstrømmen og sælges som et produkt. I for-
længelse af den rapport som PlanMiljø udarbejde-
de for WEEE-system og Miljøstyrelsen i 2007, har
Miljøstyrelsen offentliggjort en liste over mulige
free-riders i forhold til WEEE-sytem. De mulige
free-riders bliver kontaktet, og Miljøstyrelsen er i
gang med at informere mere om reglerne. I de
kommende år styrkes samarbejdet mellem
Miljøstyrelsen, SKAT, politiet og kommunerne.
Desuden skærpes kontrollen ved relevante havne
og grænseovergange56.

Problemstilling/diskussion: Hvordan sikres, at en
større andel af elektronikskrottet bliver indsamlet
og oparbejdet efter reglerne? I dag ”forsvinder” e-
affald ud af systemet flere steder i kæden; dels ude
hos de enkelte forbrugere, dels via de forskellige
afleveringssteder, såsom forhandlere, genbrugs-
pladser, private indsamlere, eksportfirmaer m.m..
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Det ”forsvundne” e-affald eksporteres bl.a. til ulan-
dene under dække af at være brugte produkter.
Der er brug for øget information og kontrol i flere
led af kæden.

Der er rejst kritik af implementering af producent-
ansvaret i bl.a. Danmark. Bør denne kritik give
anledning til en revurdering af lovgrundlaget? Kan
betaling i forbindelse med producentansvaret
ændres, så det i højere grad fremmer udviklingen
af mere miljøvenlige produkter? Nogle bud går på
at synliggøre omkostningerne ved bortskaffelse i
prisen på nye produkter. På denne måde bliver det
synligt for forbrugeren, hvor stor en del af købspri-
sen, der dækker over udgifter til affaldshåndtering.
Andre bud går på at regulere betalingsafgiften til
den kollektive ordning, så den i højere grad afspej-
ler de enkelte produkters miljøbelastning (eller
deres oparbejdningsomkostninger). Hermed ville
producenter/importører, og dermed forbrugerne,
skulle betale ud fra produkternes reelle miljøbe-
lastning i stedet for deres markedsandele.
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Det har vist sig, at der er en række vanskeligheder
ved at gennemføre virksomme regler og konven-
tioner på affaldsområdet57. Samtidig er der proble-
mer med at få indsamlet e-affaldet i tilstrækkeligt
omfang. Tilsammen understreger det behovet for
løsninger også på selve produktplanet. Hvis det
farlige affald er mindre farligt, og hvis der er min-
dre af det, vil afhængigheden af effektive løsnin-
ger på affaldsområdet ikke stå helt så alene.
Begrænsninger på brugen af farlige stoffer ved
produktion af elektronikprodukter vil gøre det let-
tere at håndtere den brugte elektronik, enten ved
genbrug eller som affald. Det vil med tiden kunne

få direkte betydning for arbejderne i ulandene, hvis
det affald, de behandler, ikke indeholder så giftige
stoffer. Her kommer generel kemikalielovgivning
ind i billedet, f.eks. Stockholm-konventionen og
EU´s nye kemikalielovgivning REACH, men især
også særlige regler for elektronikprodukter (som
RoHS-direktivet), se tekstbokse om disse.
Begrænsninger på brugen af bestemte kemiske
stoffer gør det relevant for producenterne at se
nærmere på potentialet i produktudvikling rettet
mod mere miljø- og sundhedsvenlige produkter.

Stockholm-konventionen har til formål at
begrænse forurening, der kan henføres til
svært nedbrydelige organiske miljøgifte (POP
– Persistent Organic Pollutants).

Disse POP-stoffer defineres som kemikalier med
visse giftige egenskaber og som stoffer, der ikke

nedbrydes i naturen, hvilket gør dem særligt
skadelige for menneskers sundhed og miljøet.
POP-stoffer akkumuleres i levende organismer

og udbredes gennem luft, vand og via 
vandrende dyrearter.

Akkumulationen af POP-stoffer sker både i
akvatiske (vand-) og terrestriske (land-) økosy-
stemer. Problemerne med POP-stoffer er græn-
seoverskridende, og derfor har det også været
nødvendigt at handle på internationalt plan.
Stockholm-konventionen trådte i kraft i 2004
og er vedtaget af 150 lande. Konventionen
omfatter 12 POP-stoffer, populært kaldet for
’Det beskidte dusin’: aldrin, chlordan, dichlor-
diphenyltrichlorethan (DDT), dieldrin, endrin,
heptachlor, mirex, toxaphen, polychlorerede

biphenyler (PCB), hexachlorbenzen, dioxiner,
furaner. De sidste to stofgruper (dioxiner og
furaner) opstår ved afbrænding af materialer,
der indeholder halogener58. Det er denne util-
sigtede produktion og udledning til miljøet,
der skal begrænses. Det kan ske ved at sørge
for at produkter indeholdende halogener
enten ikke brændes eller brændes ved høj
temperatur med røggasrensning. De bromere-
de flammehæmmere pentaBDE, octaBDE og
hexabromobiphenyl (hexaBBP) er nu kandida-
ter til listen over stoffer under Stockholm
Konventionen.59 Næste mulighed for at disku-
tere optagelse af stoffer på konventionens
liste er i maj 2009. Optages disse stoffer, bety-
der det, at de skal udfases på globalt plan.
Stofferne er allerede forbudt i elektronik på
europæisk plan via RoHS-direktivet, men ikke
på verdensplan (og ikke i andre produkter som
f.eks. tekstiler). Den bromerede flammehæm-
mer HBCDD er senest foreslået til listen, og
indledende undersøgelser af dette stof vil
begynde.60
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REACH er EU´s nye kemikalielovgivning. Den
blev vedtaget i 2006 og er nu under imple-
mentering. REACH består af flere spor. I løbet
af efteråret 2008 foretog alle producenter og
importører en såkaldt præregistrering af alle
anvendte kemiske stoffer. Fra 1. december
2008 er det kun tilladt at producere/importe-
re stoffer, der er præregistreret. I løbet af de
næste 10 år skal der ske en grundigere regi-
strering af de enkelte stoffer. Det skal give
viden om, hvilke stoffer, der er i spil på det
europæiske marked, hvilke egenskaber de har,
og hvordan de anvendes sikkert. Sideløbende
med denne registreringsprocedure findes den
såkaldte godkendelsesordning (også kaldet
autorisationsordningen), hvor stoffer med
særligt farlige egenskaber kan reguleres i et
hurtigere tempo.

Stoffer med særligt farlige egenskaber er defi-
neret som stoffer der er: Kræftfremkaldende,

fosterskadende, kan ændre arveanlæg, eller er
svært nedbrydelige i miljøet og ophobes i føde-
kæder. Endelig gælder det giftige og hormon-
forstyrrende stoffer og stoffer med tilsvarende

særligt farlige egenskaber.

Grundlaget for denne sideløbende regulering
er kandidatlisten, hvortil de enkelte medlems-
lande i EU kan foreslå stoffer. Stofferne på
denne liste vil blive vurderet ud fra farlighed
og gavnlighed for samfund og økonomi. Når
stofferne er vurderet vil de komme til at stå på
en autorisationsliste. Hvis en virksomhed
ønsker at benytte et af stofferne, skal der

søges om tilladelse (autorisation), og denne
kan så gives til helt specifikke anvendelser.
Virksomheden skal samtidig redegøre for, om
det kunne være muligt at benytte et mindre
farligt stof i stedet. Den første version af kan-
didatlisten blev offentliggjort i oktober 2008
og indeholdt 15 stoffer, herunder en bromeret
flammehæmmer (HBCDD) og 3 phthalater
(DBP, DEHP og BBP). Dette kan få betydning for
indholdet i elektronik produkter. Allerede nu,
hvor stofferne ”kun” står på kandidatlisten og
endnu ikke på autorisationslisten, gives for-
brugeren visse rettigheder. Forbrugeren kan
spørge sin forhandler, hvorvidt disse stoffer
indgår i produkter, og forhandleren skal kunne
give svar indenfor 45 dage (hvis stoffet indgår
i koncentrationer over 0,1 vægtprocent). Dette
kan virke besværligt for såvel forhandler som
producent, og måske give negative signaler
om produktet til forbrugeren. Det er derfor
muligt, at det alene på denne baggrund bliver
mindre attraktivt at benytte stoffer, der er
kommet på kandidatlisten. Der kan løbende
foreslås stoffer til kandidatlisten. Den korte
liste, med kun 15 stoffer på, er blevet kritiseret
af en række europæiske NGO´er for at være
utilstrækkelig. I september 2008 offentliggjor-
de de en alternativ liste valgt ud fra de samme
kriterier, som EU vælger stoffer ud fra. Denne
liste rummer 267 stoffer. Listen skal tjene som
inspiration for virksomheder, der ønsker at
være på forkant med udfasning af særligt far-
lige stoffer. Desuden er det listens formål at
lægge pres på EU medlemslandene til at fore-
slå flere stoffer til den officielle kandidatliste.
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Beslutningsniveau Konvention, lov, direktiv

Globalt Stockholm-konventionen

EU REACH
RoHS (gælder for elektriske og elektroniske produkter)

Skemaet viser de i hæftet beskrevne konventioner og love, der gælder på ”produktområdet”.



RoHS-direktivet: Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical
and Electronic Equipment” eller på dansk,
begrænsning af anvendelsen af visse farlige
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
Direktivet forbød i første omgang brugen af
følgende farlige stoffer i elektronik, der sælges
i EU efter 1.juli 2006:

Cadmium, hexavalent krom, bly, kviksølv samt
de to bromerede flammehæmmere polybro-
merede biphenyler (PBB) og polybromerede
diphenylethere (PBDE).

Med vedtagelsen af RoHS-direktivet lykkedes
det industrien at få lavet en undtagelse for
decaBDE. Denne undtagelse er nu ophævet,
og siden 30.6.08 er også dette stof forbudt i
elektronik i EU.

Selvom RoHS-direktivet egentlig kun gælder
for elektronik solgt i EU, har direktivet også
fået indflydelse på produkter solgt til andre

lande. Ofte kan det nemlig ikke betale sig for
producenter at lave to forskellige produktio-
ner.

RoHS-direktivet stod til at skulle revideres i
2008. EU-kommissionen kom med sit forslag
til revision i december. Fra flere sider var det
ventet, at revisionen ville betyde ændringer i,
hvilke produkttyper, der er undtaget61 samt en
udvidelse af forbudet til yderligere stoffer62.
EU-kommissionen har da også foreslået at
direktivet fremover skal omfatte bl.a. medi-
cinsk udstyr. Til gengæld valgte de ikke at
udvide forbuddet til flere stoffer, men har blot
foreslået nærmere undersøgelser af 4 stoffer;
den bromerede flammehæmmer hexabromo-
cylcododecanes (HBCDD) samt phthalaterne
DEHP, BBP and DBP63. Det er ønsket, at RoHS
fremover i høj grad skal følge udviklingen
under REACH, hvilket de foreslåede stoffer
også bærer præg af, da de er sammenfaldende
med stofferne på kandidatlisten under REACH.
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Meget tyder på, at forbrugeren hidtil mest har
været optaget af design og pris og ikke så meget
af miljø, når det gælder elektronikprodukter.
Efterhånden ses dog en udvikling, hvor der f.eks.
arbejdes hen mod et mindre energiforbrug i elek-
tronikprodukterne. Flere af de større elektronikpro-
ducenter har efterhånden fokus på udvikling af
grønnere produkter. F.eks. udfasede Apple i løbet af
2008 brugen af PVC og bromerede flammehæm-
mere. Dette er bl.a. muliggjort gennem et bedre
design og et mindre energiforbrug. Et mindre
energiforbrug afgiver mindre varme og giver der-
med mindre brandfare. Samtidig anvender Apple
en aluminiumskasse i stedet for plastic, hvilket gør
produktet mindre brandfarligt.

Især RoHS-direktivet ser ud til allerede at have haft
stor betydning for produktudviklingen. Hvor arbejdet
med at udfase de forskellige farlige stoffer før gik
langsomt eller blev betragtet som umuligt, f.eks.
med hensyn til bly, har RoHS-direktivet haft en tyde-

lig effekt.64 Der er eksempler på, at selv brancher,
der ikke er omfattet af RoHS-direktivet, fak-

tisk producerer blyfri elektronikpro-
dukter nu, fordi leverandøren

af komponenterne er
holdt op med at

anvende bly.

Miljøorganisationen Greenpeace har udarbejdet
utallige undersøgelser af elektronikprodukter og
offentliggør jævnligt en guide til brug bl.a. ved køb af
denne type produkter (se ”Guide to greener electro-
nics”). En undersøgelse i 2007 af laptops65 viste, at de
6 stoffer som RoHS-direktivet forbyder, stort set er
ude af produkterne nu, hvorimod der stadig er lang
vej at gå mht. stoffer, som ikke er forbudt via RoHS
(som PVC, phthalater og flere bromerede flamme-
hæmmere). Samtidig viste undersøgelsen også, at
der faktisk findes produkter, hvor visse komponenter
ikke indeholder disse stoffer, selvom de tilsvarende
komponenter fra andre producenter indeholder dem.
Dette viser, at substitution også af disse uregulerede
stoffer faktisk er mulig, men blot ikke gennemført for
alle enkeltdele hos alle producenter. Undersøgelsen
viste også, at selv produkter solgt udenfor EU (hvor
RoHS-direktivet ellers ikke gælder) faktisk følger den
udvikling, der sker for produkter rettet mod det euro-
pæiske marked. RoHS har altså en gavnlig effekt
også på verdensplan.

Fem ud af verdens seks førende mobilproducenter
har nu sat en dato for, hvornår deres mobiltelefoner
skal være helt fri for bromerede flammehæmmere
og PVC. Apple har udmeldt at nye Ipods er uden
disse stoffer66. Generelt melder de fleste store elek-
tronikproducenter ud, at de har planer om at udfa-
se brugen af såvel bromerede flammehæmmere
som PVC i deres produkter i løbet af 2008-2010.
Flere har også planer for udfasning af phthalater.
Kun Nintendo har meget lave ambitioner indenfor

kemikalieområdet.67 Endnu findes der dog kun
få produkter på markedet, som er helt fri

for PVC og bromerede flammehæmme-
re, men de er på vej.
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Gode råd, hvis du vil være med til at begrænse
mængden af farligt elektronik affald i ulandene:

1. Overvej om du virkelig har brug for at købe ny
elektronik!

2. Vil du købe så vælg ”grønne” elektronikproduk-
ter, dvs. produkter der tager miljøhensyn. Vælg
gerne produkter mærket med Svanemærket
eller den europæiske blomst68. Indtil videre er
der dog ingen mobiltelefoner med disse mær-
ker.

3. Tjek gerne den seneste version af ”Guide to
Greener Electronics” fra Greenpeace69, der vur-
derer de største elektronikmærker ud fra deres
opmærksomhed på kemikalier, affald og ener-
giforbrug.

4. Spørg hos forhandleren efter apparater uden
f.eks. bromerede flammehæmmere, PVC og
phthalater. Selvom produkterne endnu er
svære at finde, vil din efterspørgsel vise, at der
er interesse for den type produkter.
Producenterne vil efterhånden udfase kemika-
lierne.

5. Aflever din brugte elektronik inde på kommu-
nens genbrugsplads – og ikke til ham, der står
ved indgangen og tilbyder dig en 50´er!

6. Bor du i lejlighed så spørg viceværten, hvor de
gamle elektronik produkter, du sætter ned til
skrald havner. Det bør afleveres gennem den
kommunale indsamlingsordning.

7. Smid ikke elektronikaffald i skraldespanden –
heller ikke fødselsdagskortet med musik i, den
gamle mobiltelefon eller den elektriske tand-
børste! 

Ved du, at varme elektronikprodukter afgiver kemi-
ske stoffer til indeklimaet? Denne afgivelse kan du
mindske ved at huske at slukke for udstyret, når du
ikke bruger det. Når elektronikprodukterne er
tændt – selv i standby – bliver de varme og afgiver
flere kemikalier til luften, end når de er kolde.
Anskaf gerne en elspareskinne, den sørger for at
slukke for alle produkterne, når du ikke bruger
dem. På den måde sparer du samtidig strøm – og
penge.
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5. Hvad kan du gøre? 



På trods af en række regler og konventioner for
håndtering af elektronisk affald, dukker europæisk
e-affald igen og igen op i ulandene. Affaldet rum-
mer farlige kemiske stoffer, som er til skade for
miljøet og sundheden i de pågældende lande.
Børn og voksne arbejder på lossepladser og i lav-
teknologiske oparbejdningsværksteder, hvor de
bl.a. udsættes for giftigt støv og røg.

Når vi her i Danmark skiller os af med et elektro-
nisk produkt, er det at betragte som affald, dels
hvis det ikke virker, dels hvis vi har haft intensioner
om at smide det ud. Som borger og virksomhed i
Danmark er vi forpligtede til ikke blot at kaste
elektronikken bort med husholdningsaffaldet.
Kommunen stiller genbrugspladser og indsam-
lingsordninger til rådighed for borgerne. Men det
er producenterne/importørerne, der har det prakti-
ske og økonomiske ansvar for, at produkterne kom-
mer fra genbrugspladserne til korrekt oparbejd-
ning på godkendte oparbejdningsvirksomheder.

Der er brug for, at producenter af elektronikpro-
dukter tager et større ansvar for deres produkter.
Dette producentansvar er sat i gang ved indførel-
sen af WEEE-direktivet på EU-plan og den danske
gennemførelse, Elskrotbekendtgørelsen. En stærke-
re implementering kan f.eks. ske i form af øget
individuelt producent-ansvar for tilbagetagning af
e-affaldet, indførelse af betaling for egne produk-
ter i forhold til deres miljøbelastning samt bedre
identifikation af de enkelte produktdele, så deres
ophav bedre kan erkendes. Lovgivningsmæssige og
økonomiske incitamenter kan føre til udvikling af
produkter, der er lettere at reparere, opgradere og
genanvende – uden indhold af farlige kemiske
stoffer.

Det har vist sig, at der er behov for en bedre kon-
trol med, om eksporterede ”brugte” elektronikpro-

dukter i virkeligheden er affald. Eksport af farligt
affald fra EU til ikke-OECD-lande er forbudt jf. EU-
lovgivning (Transportforordningen).
Baselkonventionen og den tilføjede BAN
Amendment skulle forbyde eksport af e-affald og
andet farligt affald fra alle OECD-lande til ikke-
OECD-lande. EU har ratificeret og gennemført for-
buddet via Transportforordningen. Men i praksis
eksporteres e-affald fortsat fra EU, herunder fra
Danmark. Tilføjelsen mangler stadig at blive ratifi-
ceret af USA og enkelte andre rige lande, som fort-
sat eksporterer elektronikaffald til ulandene.

Blandt andet fordi det kan være så vanskeligt at
sikre en rimelig håndtering af elektronikaffaldet,
kan det være afgørende at arbejde med tiltag, der
gør affaldet mindre farligt.
Det har vist sig, at RoHS-direktivet effektivt har
udfaset nogle af de farlige stoffer i elektronikpro-
dukter – ikke bare på det europæiske marked, hvor
direktivet gælder, men faktisk også på andre mar-
keder. Der kunne derfor være effektfuldt, hvis
RoHS-direktivet blev udvidet til at omfatte langt
flere af de farlige stoffer, f.eks. phthalater og PVC
samt flere bromerede flammehæmmere.
Med tiden vil også EU´s kemikalielovgivning
REACH og Stockholm-konventionen kunne inde-
holde restriktioner for kemiske stoffer, der anven-
des i elektronikprodukter.

Hvis vi skal sikre, at farligt e-affald ikke havner i
ulandene, kræver det en indsats på mange fronter;
en tilskyndelse til større producentansvar, op-
stramning af eksisterende lovgivning på såvel
affalds- som produktionssiden, øget kontrol og
information og ikke mindst øget bevidstgørelse
hos forbrugeren.
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6. Opsummering 



Hæftet har taget udgangspunkt i eksport af elek-
tronikaffald. Her til slut tager vi de større briller på
og ser kort på, hvad der sker på andre områder i
forhold til eksport af farlige kemikalier og affald.

Rotterdam-konventionen / PIC-forordningen (Prior
Informed Consent)70 er en multilateral miljøaftale,
der indeholder proceduren for ”forudgående infor-
meret samtykke” for visse farlige kemikalier og
pesticider i international handel. Konventionen
trådte i kraft i 2004 og er nu underskrevet af 73
lande. Formålet er bl.a. at beskytte sundhed og
miljø fra en potentiel fare. PIC-forordningen skal
f.eks. beskytte ulandene mod import af særligt far-
lige kemikalier samt bidrage til, at der tages miljø-
hensyn ved at lette informationsudvekslingen om
kemikaliernes egenskaber. Denne informationsud-
veksling kan benyttes i den nationale beslutnings-
proces om, hvilke kemikalier landene ønsker at
importere og eksportere. Konventionen er altså en
opfordring til verden om at overvåge og kontrolle-
re handlen med farlige kemiske stoffer. Det er ikke
hensigten at forbyde verdenshandlen med eller
brugen af specifikke kemikalier. Konventionen er i
højere grad et instrument for landene til at kunne
bestemme, hvilke stoffer de ønsker at importere,
og hvilke de ønsker at undgå.

På kemikalieområdet gælder også SAICM71

(Strategic Approach to International Chemicals
Management), der er en aftale under UNEP72. Den
blev bekræftet af stats- og regeringsledere på
Verdenstopmødet i Johannesburg i 2002, samt på
FN’s topmøde i september 2005. SAICM er et frivil-
ligt instrument, der støtter sikker brug af kemikali-
er i hele verden – også i ulandene – i et forsøg på
at nå målsætningen fra Johannesburg om, at
kemikalier i 2020 bruges og produceres på en
måde, som fører til en minimering af væsentlige
negative effekter på miljø og sundhed. Som en del

af strategien er der opnået enighed om en “global
plan for aktiviteter”, som indeholder 273 konkrete
aktiviteter på forskellige områder. Målet med
SAICM er, at alle lande - også udviklingslande –
skal opbygge strukturer og adgang til viden, som
gør det muligt at håndtere kemikalier på sikker vis,
så der tages hensyn til både miljø og sundhed for
alle. Men SAICM har ingen bindende regler.

Skrotning af skibe er et andet område, hvor der er
stort behov for en mere miljørigtig tilgang.
Ophugning af store skibe foregår i dag overvejen-
de i Asien, specielt i Indien, Bangladesh, Kina og
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Tillæg: Kemikalier og farligt affald i ulandene generelt



Pakistan. Ophugningen sker under miljø- og
arbejdsmiljømæssigt meget ringe forhold. Faktisk
er det allerede i dag ulovligt at sende danske skibe
til ophugning i disse lande, hvis de skal klassifice-
res som farligt affald, f.eks. fordi de indeholder
asbest. Problemet er, at rederne oftest sælger ski-
bene til rederier hjemmehørende uden for OECD-
landene, inden de er skrotningsmodne, hvorefter
det så er det nye rederi, som sender skibet til skrot-
ning i Indien. I en del tilfælde omgås reglerne, idet
salget foregår umiddelbart før skrotning. Danmark
har i flere år arbejdet for bindende miljøregler for
ophugning af skibe indenfor den internationale
søfartsorganisation IMO. I efteråret 2008 nåede
IMO til enighed om et udkast til en ny konvention
for sikker og miljømæssig forsvarlig ophugning af

skibe.73 I dette udkast stilles der krav til, hvilke stof-
fer, der må bruges ved design af skibene, krav til at
der i skibets operationelle liv føres en opdateret
liste over hvilke farlige stoffer, der er i skibets kon-
struktion og krav til, at ophugningen foregår sik-
kert og miljømæssigt forsvarligt. Vedtages udka-
stet endeligt på en konference i maj 2009 vil der
fra 2015 være krav om, at der udarbejdes en
ophugningsplan for hvert skib, der skal ophugges.
Desuden skal ophugningslandene sikre, at en
række sikkerheds-, sundheds- og miljøhensyn over-
holdes, inden en ophugningsvirksomhed kan få en
autorisation til at ophugge skibe.

Arbejdsrum og beboelse, Delhi, Indien 
© Greenpeace. Hatvalne



Ordforklaring 

bioakkumulering: den stigende koncentration af
et stof i en organisme

dioxin: betegnelsen for en gruppe miljøgifte, ofte
indeholdende klor, men kan i stedet indeholde
f.eks. brom. Dioxin er et af de mest akut giftige
stoffer, mennesket har frembragt, og det mis-
tænkes for at virke hormonforstyrrende og
kræftfremkaldende. Dioxin nedbrydes meget
langsomt samtidig med at det ophobes i fedt-
væv og forekommer derfor i fedtholdige animal-
ske produkter og fisk. Dioxin dannes ved for-
brændingsprocesser og forskellige industrielle
processer

e-affald: elektronisk og elektrisk affald

eksponering: at blive udsat for
ester: en kemisk forbindelse, som dannes ved reak-

tion mellem en alkohol og en syre. Estere tilhø-
rer den gruppe i organisk kemi som kaldes syre-
derivater, da de oftest dannes ud fra carboxylsy-
rer.

furaner: en gruppe af miljøgifte, der minder meget
i opbygning om dioxin

implementering: gennemførelse
metabolit: nedbrydningsprodukt
NGO: Non Governmental Organisation
substitution: udskiftning af et farligt stof med et

mindre farligt
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brugerelektronik.dk

3 Greenpeace (2008): Toxic Tech: Switching On to Green
Electronics

4 Bromerede flammehæmmere omfatter f.eks.
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FRA
 ELEK

TR
O

N
IK

 TIL E-A
FFA

LD

31

Links til mere materiale 

Det Økologiske Råd, www.ecocouncil: opgaver til hæftet, links samt publikationer bl.a.
”Kemikalier, miljø og sundhed – en udfordring for EU´s kemikaliepolitik” udgivet af Det Økologiske Råd 2007
Carsten Bagge Jensen (2008): Økotoxikologi
Greenpeace, www.greenpeace.dk
DanWatch, http://www.danwatch.dk
Baselkonventionen: http://www.basel.int/
Stockholm-konventionen: http://chm.pops.int/



Hæftet her belyser problemfeltet omkring eksport af farligt affald til ulande, her med udgangspunkt
i elektronikaffald såsom computere, mobiltelefoner, tv og spillekonsoller. Hvad sker der med denne
del af vores affald, når vi skiller os af med det i Danmark? Hvordan kan det dukke op på en losseplads
i Ghana eller i Kina? Hvad betyder det for miljøet og sundheden i ulandene? Er der internationale og
danske regler, som burde kunne hindre denne transport? Disse og mange flere spørgsmål belyses i
dette hæfte.

Når hæftet her koncentrerer sig om eksport af elektronikaffald, er det bl.a. for at tage udgangspunkt i
nogle konkrete produkter, vi alle benytter og kender til. Eksporten af farligt affald dækker dog over en
bredere vifte af produkter. Andre typiske eksempler på problematiske eksporter kunne f.eks. være salg
af skibe til ophugning, hvor historier om skrottede skibe på fjerne strande flere gange har nået dan-
ske medier. Men der kunne også være tale om den mangeårige eksport af kemikalier. Inden for hvert
område gælder særlige regler.

Hæftet er målrettet undervisningen i gymnasiet og HF i fagene kemi, samfundsfag, geografi og til
dels biologi, f.eks. i tværfaglige forløb med inddragelse af nogle af disse fag. Det vil også være veleg-
net til selvstændige elevopgaver. I relation til hæftet er der udarbejdet elevopgaver, som kan findes
på www.ecocouncil.dk.

Det Økologiske Råd er en forening, som arbejder for en bæredygtig udvikling med social retfærdig-
hed og menneskelig trivsel. Vi gennemfører oplysningsarbejde, dokumentation og debat og udgiver
tidsskriftet Global Økologi. Vi arbejder hovedsageligt indenfor områderne: kemikalier, trafik, klima,
energi, landbrug og luftforurening. Du kan støtte arbejdet ved at blive medlem. Samtidig modtager
du Global Økologi.




