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WEEE 2018 
 Produktklassificering i Tyskland 

 

Implementeringen av WEEE direktivet har genomförts i EU, vilket nu ställer nya 
krav på svenska exportföretag i Tyskland.  I flera länder har arbetet påbörjats 
med att dagens 10 produktkategorier görs om till 6.  I Tyskland är det numera 
klart hur produktklassificeringen ska ske fr.o.m. 15 augusti 2018.  
Numera innefattas samtliga elektriska och elektroniska produkter enligt det s.k. 
”open scope”. Detta innebär att även möbler och kläder med en elektrisk 
funktion kan behövas registreras och redovisas. Det är hög tid för många 
företag med stora mängder olika elektroprodukter och många varumärken att 
se över den nödvändiga klassificeringen inför den kommande ändringen. 

Glöm inte att detta inte enbart gäller i Tyskland och Sverige. Detta gäller i alla 
EU-länder där ert företag säljer elektroprodukter och är registrerat i landets 
nationella WEEE-register. Följande information är enbart avsedd för 
arbetsprocessen i Tyskland. 

 

VAD ÄR NYTT? 

� Dagens 10 produktkategorier görs om till 6. 
Fr.o.m. 2018-08-15 kan bara registrering av produkter ske i de nya 6 produktkategorierna. 
 

� Vilka är de 10 gamla och 6 nya produktkategorierna? 
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� För registrering av produkter i de 6 nya produktkategorierna måste klassificering ske enligt dessa 
nya regler: 
 

• Bildskärmar, tv-apparater, LCD-fotoramar, monitorer, bärbara datorer och annan 
elutrustning som har en bildskärm vars yta är större än 100 cm2 (100 
kvadratcentimeter) tillhör kategori 2. 
 

• Avgränsning mellan stora och små elektroprodukter.  
Gräns: yttre dimension på mer än 50 cm. 
Detta kriterium gäller bara för produktkategori 4-6. 
(se bif. bilaga #3 i denna PDF-fil för mer info och hur mätning skall ske) 

 
(se bif. bilaga #1i denna PDF-fil med en översikt angående omfördelning 
 samt bilaga #2 i denna PDF-fil med frågekatalog som hjälp för rätt klassificering) 
 

� Numera innefattas samtliga elektriska och elektroniska produkter enligt det s.k. ”open scope”, 
såvida det inte finns något speciellt undantag. Detta innebär att även möbler och kläder med en 
elektrisk funktion måste registreras. 
 
Exempel: badrumsskåp, cykelhjälm och sportjacka 
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Kontakta oss för frågor kring gränsdragningen för ”open scope” och dessa ”nya” elektriska / 
elektroniska produkter. 
 

VIKTIGA DEADLINES 
Vi har identifierat följande viktiga tidpunkter under 2018 så att svenska exportföretag kan lyckas 

registrera sina produkter och varumärken i rätt produktkategori. Dessa hållpunkter är viktiga för att 

ert företag också i fortsättningen ska få marknadsföra och sälja elektroprodukter i Tyskland. 

� 2018-05-01 – Registrering av produkter enligt de 6 nya produktkategorierna som gäller fr.o.m. 
2018-08-15 tas emot av det tyska WEEE-registret STIFTUNG EAR. 
 

� 2018-08-15 – T.o.m. detta datum bearbetar det tyska WEEE-registret STIFTUNG EAR 

ansökningar om produktregistrering i de 10 gamla produktkategorierna. 
 

� 2018-08-15 – Fr.o.m. detta datum kan bara registrering av produkter ske i de 6 nya 
produktkategorierna. 
 

� 2018-10-26 - Produkter registrerade i de 10 gamla produktkategorierna överförs automatiskt 
till de 6 nya produktkategorierna i det tyska WEEE-registret. 
Exempel #1: Produkt med varumärket ”Super” är registrerat som ”Små hushållsapparater” och 
blir automatiskt överförd till den nya produktkategorin ”Liten utrustning” 
Exempel #2: Produkter med varumärket ”Super” är registrerat som ”Små hushållsapparater” samt 
”Leksaker samt fritids- och sportutrustning” och båda blir automatiskt överförda till den nya 
produktkategorin ”Liten utrustning” 
OBS – WEEE-registret kan dock inte avgöra om den yttre dimensionen är större än 50 cm. Det är 
företags skyldighet att följa upp om den automatiska tilldelningen är korrekt. 
 

� 2018-11-15 - Det är varje företags skyldighet att kontrollera om produkter har överförts till 
rätt produktkategori. Om tilldelningen är felaktig ska WEEE-registret informeras om felaktighet 
och ansökan om ändring ska ha lämnats in t.o.m. detta datum. 
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� 2018-12-31 – Lagstiftaren tillåter en övergångstid till slutet av år 2018. Fram till denna 
tidpunkt måste de nya korrekta registreringarna ha genomförts. Därefter får produkter som är 
registrerade i fel produktkategori eller som inte alls är registrerade inte marknadsföras och säljas 
i Tyskland. 

Kom ihåg att flera tusen företag måste genomföra denna process under 2018!  
Enligt WEEE-registret är det totalt 39 000 produktregistreringar som måste ses över och 
bearbetningstiden hos det tyska WEEE-registret STIFTUNG EAR kommer bli lång.  
Redan idag tar en ansökan för en ny produkt eller ett nytt varumärke upp till 12-15 veckor. 
WEEE-registret ger inte något tidsuppskov! 

 

HANDLINGSPLAN 

För att ert företag ska kunna säkerställa att ansökningsprocess sker i tid utefter ovan nämnda 
deadlines rekommendera att ta hänsyn till följande: 
 

1. Fastställ vilka elektroprodukter och vilka varumärken ert företag avser att marknadsföra och 
sälja i Tyskland under kalenderår 2018. 
 

� Räknar ert företag med att sälja nya produkter redan före 2018-08-15 som hittills inte 

har registrerats ska det ske omgående! Exempel: Ska produkten säljas t.ex. fr.o.m. 2018-

05-01 så är det bråttom med registrering i en av de 10 gamla produktkategorierna! Tänk 

på att den interna processen i WEEE-registret kan ta upp till 12-15 veckor! 

 

Försäljning av produkter med nya varumärken före 2018-08-15 som ert företag hittills 

inte har registrerat ska beroende på datum för start ske omgående!   

Exempel: Ska produkten med det nya varumärket säljas t.ex. fr.o.m. 2018-05-15 är det 

bråttom med registrering av varumärket i den gamla produktkategorin! Tänk på att den 

interna processen hos WEEE-registret kan ta upp till 12-15 veckor! 

Exempel:  

Ert företag har för försäljning av borrmaskinen redan registrerat sitt varumärke #1 under 

produktkategorin ”Elektriska och elektroniska verktyg”. Nu ska ert företag sälja 

ytterligare en borrmaskin med ett annat varumärke t.ex. fr.o.m. 2018-05-15.  

Då måste ert företag ansöka om registrering av det nya varumärket under samma gamla 

produktkategori! 

 
� Försäljning av nya produkter fr.o.m. 2018-08-15 i en produktkategori som ni inte har 

(alla gamla produktkategorier har automatisk blivit överförda i andra produktkategorier) 
av de 6 nya produktkategorierna medför att ni senast ska lämna in ansökan 2018-05-
01!  
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Exempel: 
Ert företag har hittills bara sålt verktyg där den yttre dimensionen är mindre än 50 cm. 
Ni ser till att dessa automatiskt överförs i produktkategorin ”Liten utrustning”.  
Ert företag lanserar dock t.ex. fr.o.m. 2018-09-01 en produkt som nu har en yttre dimension 
på mer än 50 cm. Då måste ert företag i god tid ansöka om registrering av detta varumärke i 
den nya produktkategorin ”Stor utrustning”. Vi rekommenderar att lämna ansökan till det 
tyska WEEE-registret redan 2018-05-01! 

� Kontrollera om ert företag säljer produkter som fr.o.m. 2018-08-15 för första gången 

anses som elektriska och elektroniska produkter. Detta kan numera även vara möbler 

och kläder med en elektrisk funktion som måste registreras. 

 

Exempel:  
• cykelhjälm, sportjacka och skor med ljus 

• ryggsäck med ”Power-Bank” för laddning av elektriska apparater, som t.ex. 
mobiltelefon 

• möbler som badrumsskåp med ljus 

Kontakta oss för frågor kring gränsdragning för ”open scope” och sådana ”nya” 

elektriska / elektroniska produkter. 

Ska ert företag lansera denna produkt före 2018-08-15 och sedan fortsätta sälja, så 

måste ert företag i god tid ansöka om registrering av detta varumärke i den nya 

produktkategorin. Vi rekommenderar att lämna ansökan till tyska WEEE-registret redan 

2018-05-01! 

 

 
2. Indela alla era produkter i de nya produktkategorierna med hjälp av bilaga #2 – 

frågekatalogen.  
 

� Granska alla era produkter om de har skärmar eller monitorer vars yta överstiger 

100 cm2.  

Ta till hjälp bilaga 3 som finns i denna PDF-fil. 

 

� Granska era produkter för kategori 4-6 om det yttersta måttet är mer eller mindre än 50 

cm så att ni kan klassa apparaterna som liten eller stor utrustning.  

Ta bilaga #4 till hjälp som finns i denna PDF-fil. 

 

 
3. Om ni fastställer att det finns ett handlingsbehov enligt punkterna ovan, så skicka in 

ansökningshandlingar i god tid. Tänk på handläggningstiden! 
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KORREKT REDOVISNING 2018 SKER ENLIGT FÖLJANDE: 
 

� Månadsredovisning 1-7/2018 och även 8-9/2018 sker fortfarande under de 10 gamla 

produktkategorierna.  

� Månadsredovisning 10-12/2018 sker sedan under de 6 nya produktkategorierna. 

� De gamla produktkategorieran är sedan borttagna från Online-Portalen av WEEE-registret 

STIFTUNG EAR. 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna för mer information eller vid frågor.  
 

 
 

Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB 
Avdelning Miljörapportering  

Humlegatan 1, SE-211 27 Malmö 
Tel: +46-40-30 49 40, Fax: +46-40-30 49 43, norman.karsch@handelskammer.se 

 

Vi ansvarar inte för skador som uppkommer direkt eller indirekt genom användande av den information vi ger inom ramen för 

kostnadsfria erbjudanden och upplysningar. Vi är endast ansvariga för skador på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt från vår 

sida. Vänligen se vår webbsida för ytterligare rättsliga hänvisningar. 
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BILAGA #1 – Omfördelning av dagens 10 produktkategorier till 6
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BILAGA #2 – Frågekatalog som hjälp för rätt klassificering 
 
Namn och artikelnummer:   ___________________________________________ 
Produkttyp:     ___________________________________________ 
Aktuell produktkategori t.o.m. 2018-08-14  ___________________________________________ 
 
Kontroll av kategoritillhörighet fr.o.m. 2018-08-15 

       

 

 

 NEJ   JA 
 

 

 

 

 

    NEJ   JA 
 

 

 

 

    NEJ   JA 
 

 

 

 

    NEJ   JA 
 

 

 

 

     

    JA   NEJ 
 

* Vid kategori 1-3 är de yttre måtten inte relevanta! 

Temperaturregleringsutrustning? * 

Skärmar, monitorer och produkter 
med skärmar vars yta 
överstiger 100 cm2? * 

Lampor? * 

Stor utrustning? (med en yttre 
dimension på mer än 50 cm) 

Liten it- och 
telekommunikationsutrustning? 
(ingen yttre dimension överstiger 

50 cm) 

Kategori 6 
Liten it- och 

telekommunikationsutrustning 
(ingen yttre dimension överstiger 

50 cm) 
 

Kategori 1* 
Temperaturregleringsutrustning 

Kategori 2* 
Skärmar och monitorer 

 

Kategori 3 * 
Lampor 

Kategori 4  
Stor utrustning 

Kategori 5  
Liten utrustning (ingen yttre 
dimension överstiger 50 cm), 
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BILAGA #3 – Exempel för fastställning av yttre längd: 
(exempel från tyska WEEE-register STIFTUNG EAR´s hemsida) 

 
Avgränsning mellan stor och liten elektroutrustning - gäller bara för 
produktkategorier 4-6 
 
Kontroll genom tillverkare är mestadels tillräcklig för att fastställa om det handlar 
om liten utrustning respektive små IT-, telekommunikations- och 
kontorsutrustningar (ITK-apparat) eller stor utrustning (förpackningsmått är inte 
tillräckligt).  

Det yttre måttet av en apparat ska mätas när apparaten är i bruksfärdigt tillstånd. Vid kontrollen ska 
man inte ta hänsyn till icke elektrisk/elektronisk tillbehör (t.ex. slangar, rör, kabel). Även nätkabel (fast 
monterad eller avtagbar) ska inte tas med i beräkningen. Om apparaten har en fast utdragbar eller vikbar 
del (t.ex. antenn eller andra rörliga delar), ska man till dessa ta hänsyn i deras kompakta form för att 
dessa så lite som möjligt ska påverka mätningen. 

 
Vid fyrkantig utrustning ska måtten tas från den största höjden, bredden eller djupet av apparaten. För 
runda apparater är diameter relevant. 
 

• Om utrustningens yttermått är sådan att de på längden, bredden eller djupet överstiger 50 
centimeter och utrustningen inte omfattas av kategori 1 eller 3 så klassas apparaten som stor 
utrustning 

• Om det yttersta måttet är mindre eller lika med 50 cm så klassas det som liten utrustning eller 
liten ITK-apparat. 
 

Exempel: köksradio med lång utdragbar antenn, vattenkokare med lång kabel 
Är inga av de yttre måtten mer än 50 cm, då är det en liten utrustning (kategori 5). 
Även om apparaten med den utdragbara antennen eller nätkabel är längre är 100 cm. 
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Grundregel: 
- 50cm 
- alltid längd inkl. kanterna 
- alltid i funktionsdugligt tillstånd 
 

 

� PC: yttre mått - det största måttet av H eller T 

 

� Runda elektroprodukter: yttersta måttet av diameter D 

 

� Ljusspel: ytterste måttet av värd H 



 

 

  

11 

WEEE 2018 - Produktklassificering i Tyskland 

 

� Projektor-duk med elektrisk motor: yttersta måttet av B (inte D) 

                                   

� Belysning (flexibel):    Belysning (inte flexibel): 
yttersta måttet av L1 eller L2 (inte H)  yttersta måttet – värde av H 
 

 

� Dammsugare: yttersta måttet – värde av H (inte slang och rör med borste) 


