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Indledning

Denne vejledning er til dig, som eksporterer brugt elektronik.  
Vejledningen giver dig et overblik over, hvilke lande som ikke  
ønsker at importere brugt elektronik og som du derfor skal lade  
være med at eksportere brugt elektronik til. I nogle lande er  
import af brugt elektronik helt forbudt, mens der i andre lande  
stilles forskellige krav til udstyret, for at du kan importere det. 

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at listen over 

lande ikke nødvendigvis er komplet, og at reglerne 

i de forskellige lande kan ændre sig. Der kan derfor 

godt være andre lande, som har importforbud, 

men som ikke fremgår af denne vejledning. Tjek 

derfor altid med din modtager, at det er lovligt  

at importere brugt elektronik til dennes land.

De danske myndigheder kan ikke tilbageholde  

din eksport til et land med importforbud, men de 

kan gøre modtagerlandets myndigheder opmærk

somme på, at der er en forsendelse på vej, som 

kan være omfattet af et forbud mod import. 

Vær desuden opmærksom på Miljøstyrelsens 

generelle vejledning om eksport af brugt  

elektronik. I denne vejledning kan du læse mere 

om de krav til emballering, funktionsduelighed og 

dokumentation, som gælder ved eksport af brugt 

elektronik til alle lande.

Grunden til at nogle lande forbyder import af brugt 

elektronik er, at de ønsker at sætte en stopper for 

at modtage brugt elektronik, som i virkeligheden 

er affald. Elektronikaffald indeholder farlige stoffer 

som fx bly, cadmium, kviksølv, PCB, asbest og 

freon gasser, som kan være skadelige for menne

sker og miljø. Det skal derfor behandles på 

affaldsanlæg, som bl.a. er specialiseret i at hånd

tere de farlige stoffer i elektronikaffaldet.

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/02/978-87-93283-43-5.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/02/978-87-93283-43-5.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/02/978-87-93283-43-5.pdf
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1. Bangladesh

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Lov om importpolitik 2012–2015, og Handelsministeriet, Regeringen for 
Folkerepublikken Bangladesh.

Restriktionsmetode Import er forbudt

Varer omfattet  
 af forbud 

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner X

Kopimaskiner X

CRT-tv (billedrørsskærme) X

LCD-tv X

Mikrobølgeovne —

Pc'er X

Printplader X

Køleskabe —

Vaskemaskiner —

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

I ovennævnte stykke lovgivning står der under forbudslisten: ”Følgende 
varer må ikke importeres: (...)  

(4) Medmindre andet er angivet i denne lov, varer af andensortering eller 
dårlig kvalitet, eller gamle, brugte, reparerede varer, eller frasorterede varer 
og restparti-/lagerpartivarer; 

(5) Repareret og istandsat kontorudstyr, kopimaskiner, skrivemaskiner, 
telexmaskiner, telefoner og faxmaskiner, gamle computere, gammelt 
computertilbehør, gamle elektronikgenstande (...).”

Selvom nogle af genstandene ikke nævnes direkte i loven, giver punkt  
4 og 5 anledning til at antage, at der er et forbud mod import af alle  
brugte genstande, idet der ikke nævnes nogen undtagelser til de nævnte 
genstande i loven.

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af forbud
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af forbud

http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/dokumente/upload/98e82_bd3-import_policy_order_12-15.pdf
http://www.mincom.gov.bd/site/page/30991fcb-8dfc-4154-a58b-09bb86f60601
http://www.mincom.gov.bd/site/page/30991fcb-8dfc-4154-a58b-09bb86f60601
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2. Brunei

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? NEJ

Links til lovgivning —

Restriktionsmetode —

Varer omfattet  
 af forbud  

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme) —

LCD-tv —

Mikrobølgeovne —

Pc'er —

Printplader —

Køleskabe —

Vaskemaskiner —

Andre genstande —

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af restriktioner
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af restriktioner
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3. Cambodja

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? NEJ

Links til lovgivning —

Restriktionsmetode —

Brugt vare, som bliver
kontrolleret

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme) —

LCD-tv —

Mikrobølgeovne —

Pc'er —

Printplader —

Køleskabe —

Vaskemaskiner —

Andre genstande —

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af restriktioner
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af restriktioner
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4. Kina

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Bekendtgørelse 11, 2008, Katalog over fast affald, som ikke må importeres til 
Kina.

Restriktionsmetode Import er forbudt

Varer omfattet  
 af forbud  

Klimaanlæg X

Mobiltelefoner X

Kopimaskiner X

CRT-tv (billedrørsskærme) X

LCD-tv X

Mikrobølgeovne X

Pc'er X

Printplader X

Køleskabe X

Vaskemaskiner X

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

Brugte elektriske varer, som har tabt deres oprindelige anvendelsesværdi,  
skal håndteres i henhold til Forbidden Import Solid Wastes in China (fast 
affald som ikke må importeres i Kina).

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af forbud
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af forbud

http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Imp_ctrl_on_2ndhand/China/China_2008_No11.pdf
http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Imp_ctrl_on_2ndhand/China/China_2008_No11.pdf
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5. Egypten

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Forordning nr. 770 af 2005, artikel 7, stk. 1, jf. bilag 2, 3 og 8, stk. 55-63 og Lov 
nr. 10 af 2003 om regulering af telekommunikation, artikel 44, stk.1. 

Restriktionsmetode Kontrol af kvalitet og forbud mod visse varer

Varer omfattet af 
kontrol/forbud

Klimaanlæg X (Kontrol)

Mobiltelefoner X (Forbud)

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme) X (Kontrol)

LCD-tv X (Kontrol) 

Mikrobølgeovne X (Kontrol)

Pc'er X (Kontrol/forbud)

Printplader X (Kontrol)

Køleskabe X (Kontrol)

Vaskemaskiner X (Kontrol)

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

Importerede varer, som er genstand for kvalitetskontrol, skal leve op til 
kravene i artikel 102 i forordningen om gennemførelse af lov nr. 118/1975 om 
import og eksport samt inspektions- og kontrolprocedurer for importerede 
og eksporterede varer. Computersæt og tilbehør hertil må ikke være mere 
end 10 år gamle.

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af kontrol/forbud
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af kontrol/forbud

http://www.unesco.org/culture/pdf/anti-piracy/Egypt/Eg_ExeRegulationIPCustoms_en.pdf
http://www.tra.gov.eg/uploads/law/law_en.pdf
http://www.tra.gov.eg/uploads/law/law_en.pdf
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6. Ghana

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Energieffektivitetsforordningen, 2008 (Ll 1932), jf. Brev fra ministeriet af 16. 
marts 2012.

Restriktionsmetode Import er forbudt

Varer omfattet  
af forbud

Klimaanlæg X

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme) —

LCD-tv —

Mikrobølgeovne —

Pc'er —

Printplader —

Køleskabe X

Vaskemaskiner —

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af forbud
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af forbud

http://www.energycom.gov.gh/files/LI_1932.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/aktuality/Documents/Ghana.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/aktuality/Documents/Ghana.pdf
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7. Hong Kong

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Forordning om bortskaffelse af affald (WDO), kapitel 354 og Vejledning  
om import og eksport af brugte elektriske og elektroniske anordninger,  
som indeholder farlige komponenter eller bestanddele.

Restriktionsmetode Der skal indhentes tilladelse til import

Brugte varer, som 
kræver tilladelse

Klimaanlæg X

Mobiltelefoner X

Kopimaskiner X

CRT-tv (billedrørsskærme) X

LCD-tv X

Fladskærme (til pc’er, bærbare,  
tv eller andre apparater)

X

Nødstrømsforsyninger (UPS'er) X

Mikrobølgeovne X

Pc'er X

Printplader X

Køleskabe X

Vaskemaskiner X

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr skal som udgangspunkt antages for 
at være affald, medmindre udstyret lever op til kravene i ”Vejledning om 
import og eksport af brugte elektriske og elektroniske anordninger, som 
indeholder farlige komponenter eller bestanddele”.

Personer, som importerer eller eksporterer det ovennævnte, kontrollerede 
affald, skal have forudgående tilladelse hertil fra miljøbeskyttelsesministeriet 
(Environmental Protection Department, EPD)

EPD udsteder ikke tilladelser til import af kontrolleret affald fra lande, som  
er anført i bilag 9 (Ninth Schedule) i affalds forordningen (WDO), dvs. lande, 
som er anført på listen i Ændring til Baselkonventionen (”Basel-forbuddet”). 

Brugte elektriske og elektroniske anordninger, som indeholder farlige 
komponenter eller bestanddele (fx billedrør og batterier), vil sandsynligvis 
blive opfattet som affald og være underlagt den nævnte kontrol.

For flere oplysninger se: 
(1) kontrol med import og eksport af affald og 

(2) Vejledning om import og eksport af brugte elektriske og elektroniske 
anordninger, som indeholder farlige komponenter eller bestanddele. 

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af krav om tilladelse
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af krav om tilladelse

http://www.hklii.hk/eng/hk/legis/ord/354/
http://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmentinhk/waste/guide_ref/files/advice_on_e-waste.pdf
http://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmentinhk/waste/guide_ref/files/advice_on_e-waste.pdf
http://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmentinhk/waste/guide_ref/files/advice_on_e-waste.pdf
http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Workshops/2010_PDF/Handout/7_Regulation_on_secondhand_EEE.pdf
http://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmentinhk/waste/guide_ref/files/advice_on_e-waste.pdf
http://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmentinhk/waste/guide_ref/files/advice_on_e-waste.pdf
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8. Indien

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Udenrigshandelspolitik (FTP).

Restriktionsmetode Der skal indhentes tilladelse til import

Brugte varer, som 
kræver tilladelse

Klimaanlæg X

Mobiltelefoner X

Kopimaskiner X

CRT-tv (billedrørsskærme) X

LCD-tv X

Mikrobølgeovne X

Pc'er X

Printplader X

Køleskabe X

Vaskemaskiner X

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

Klimaanlæg, kopimaskiner, pc’er og printplader må kun importeres i henhold 
til bestemmelserne i FTP, den indiske standard varefortegnelse Indian Trade 
Classification (Harmonized System) (ITC), og Handbook of Procedures vol. 1, 
Public Notice or an Authorization issued for import of the specified second 
hand item (offentlig bekendtgørelse om/godkendelse af import af nærmere 
angivne brugte genstande).

Andre kategorier af brugte genstande kan importeres i henhold til en 
godkendelse/tilladelse eller i henhold til en procedure angivet i en  
meddelelse/offentlig bekendtgørelse, som udstedes til dette formål.

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af krav om tilladelse
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af krav om tilladelse

http://howtoexportimport.com/Foreign-Trade-Policy-2014-19-FTP-2014-19-delayed-1012.aspx
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9. Indonesien

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Ministeriet for Erhverv- og Handelsforordninger nr. 756/MPP/Kep/12/2003, 
nr. 610/MPP/Kep/10/2004, og nr. 39/M-DAG/PER/12/2005.

Restriktionsmetode Kontrol af kvalitet og forbud mod visse varer

Varer omfattet af 
kontrol/forbud

Klimaanlæg X (Forbud)

Mobiltelefoner X (Forbud)

Kopimaskiner X (Kontrol)

CRT-tv (billedrørsskærme) X (Forbud)

LCD-tv X (Kontrol)

Mikrobølgeovne X (Forbud)

Pc'er X (Kontrol)

Printplader X (Kontrol)

Køleskabe X (Forbud)

Vaskemaskiner X (Forbud)

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

Ministeriet for Erhvervs- og Handelsforordninger nr. 39/M-DAG/PER/12/2005 
fastsætter, at den virksomhed, som bruger de brugte maskiner og udstyr til 
produktion, eller ikke-produktion og andre formål, eller den virksomhed, 
som reparerer eller istandsætter maskinerne/udstyret, selv skal være direkte 
importør af de brugte maskiner og udstyr.

Besigtigelse forud for forsendelse (PSI) er lovpligtig, og kontrollanterne 
udpeget til at varetage dette er PT Surveyor Indonesia og PT Sucofindo.

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af kontrol/forbud
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af kontrol/forbud

http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Imp_ctrl_on_2ndhand/Indonesia/756-MPP-Kep-12-2003.pdf
http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Imp_ctrl_on_2ndhand/Indonesia/610-MPP-Kep-10-2004.pdf
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/3180_39_M-DAG_PER_9_2007_e.html
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10. Japan

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? NEJ

Links til lovgivning —

Restriktionsmetode —

Brugt vare, som bliver
kontrolleret

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme) —

LCD-tv —

Mikrobølgeovne —

Pc'er —

Printplader —

Køleskabe —

Vaskemaskiner —

Andre genstande —

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af restriktioner
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af restriktioner
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11. Kenya

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? IKKE ENDNU

Links til lovgivning Lovforslag er i udkast.

Restriktionsmetode Tilladelse/kontrol fra kontoret for miljøforhold  
(Department of Environmental Affairs, DEA)

Brugt vare, som bliver
kontrolleret

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme) —

LCD-tv —

Mikrobølgeovne —

Pc'er —

Printplader —

Køleskabe —

Vaskemaskiner —

Andre genstande —

Detaljerede  
oplysninger

Reguleringen af importtilladelser, importkontrol og importforbud er endnu 
ikke trådt i kraft, men alle ovennævnte genstande vil være underlagt den 
ovennævnte lov, når og hvis denne offentliggøres i Lovtidende. 

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af restriktioner
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af restriktioner
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12. Libanon

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? NEJ

Links til lovgivning —

Restriktionsmetode  —

Brugt vare, som bliver
kontrolleret

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme) —

LCD-tv —

Mikrobølgeovne —

Pc'er —

Printplader —

Køleskabe —

Vaskemaskiner —

Andre genstande —

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af restriktioner
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af restriktioner
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13. Malaysia

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? NEJ

Links til lovgivning —

Restriktionsmetode —

Brugt vare, som bliver
kontrolleret

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme) —

LCD-tv —

Mikrobølgeovne —

Pc'er —

Printplader —

Køleskabe —

Vaskemaskiner —

Andre genstande —

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af restriktioner
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af restriktioner
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14. Nepal

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? NEJ

Links til lovgivning —

Restriktionsmetode  —

Brugt vare, som bliver
kontrolleret

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme) —

LCD-tv —

Mikrobølgeovne —

Pc'er —

Printplader —

Køleskabe —

Vaskemaskiner —

Andre genstande —

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af restriktioner
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af restriktioner
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15. Nigeria

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Miljøregler (el-/elektronikbranchen), 2010S. I. nr. 23 og Vejledning for 
importører af brugt elektrisk og elektronisk udstyr til Nigeria.

Restriktionsmetode Der skal indhentes tilladelse til import

Brugte varer, som 
kræver tilladelse

Klimaanlæg X

Mobiltelefoner X

Kopimaskiner X

CRT-tv (billedrørsskærme) X

LCD-tv X

Mikrobølgeovne X

Pc'er X

Printplader X

Køleskabe X

Vaskemaskiner X

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

Alle importører, som importerer brugt elektronik til Nigeria, skal kunne 
fremlægge dokumentation og information, som beskrevet i ovennævnte 
vejledning for importører af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af kontrol
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af kontrol

http://www.nesrea.gov.ng/regulations/index.php
http://www.env.go.jp/recycle/yugai/reg/nigeria_20130419_2.pdf
http://www.env.go.jp/recycle/yugai/reg/nigeria_20130419_2.pdf
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16. Pakistan

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Regeringens handelspolitik.

Restriktionsmetode Der skal indhentes tilladelse til import

Brugte varer, som 
kræver tilladelse

Klimaanlæg X

Mobiltelefoner X

Kopimaskiner — 

CRT-tv (billedrørsskærme) —

LCD-tv X

Mikrobølgeovne X

Pc'er —

Printplader X

Køleskabe X

Vaskemaskiner X

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af krav om tilladelse
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af krav om tilladelse

http://www.commerce.gov.pk/wp-content/themes/moc/SROs/IPO_193_2012-15.pdf
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17. Filippinerne

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Lov nr. 6969 ”En lov til kontrol af giftige stoffer, farligt affald og atomaffald” .

DAO nr. 28, 1994 ”Foreløbig retningslinje for import af genanvendelige 
materialer, som indeholder farlige stoffer”.

Restriktionsmetode Der skal indhentes tilladelse til import

Brugte varer, som 
kræver tilladelse

Klimaanlæg X

Mobiltelefoner X

Kopimaskiner X

CRT-tv (billedrørsskærme) X

LCD-tv X

Mikrobølgeovne X

Pc'er X

Printplader X

Køleskabe X

Vaskemaskiner X

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

DAO nr. 28, 1994 tillader import af genanvendelige materialer, som inde-
holder farlige stoffer, under særlige begrænsende betingelser og efter 
indhentelse af tilladelse fra Ministeriet for Miljø- og Naturressourcer (DENR).

Genanvendelige materialer er materialer, som genbruges efter endt  
oprindelig anvendelse. Rester af genanvendt materiale, som indeholder 
farlige stoffer, for hvilke der ikke findes acceptable bortskaffelsesmetoder  
i Filippinerne, skal sendes retur, hvad angår ”a) alle elektroniske enheder, 
som indeholder printplader, b) elektroniske komponenter (fx tv, video-
maskiner, stereoanlæg, etc.), som indeholder farlige stoffer.”

Importører af genanvendelige materialer, som indeholder farlige stoffer,  
og som er nævnt i listen i bilag A, skal registreres hos DENR før importen  
og skal have opnået importtilladelse for hver forsendelse. 

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af krav om tilladelse
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af krav om tilladelse

http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Imp_ctrl_on_2ndhand/Philippines/phillipines1.pdf
http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Imp_ctrl_on_2ndhand/Philippines/dao94-28.pdf
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18. Sydkorea

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? NEJ

Links til lovgivning —

Restriktionsmetode —

Brugt vare, som bliver
kontrolleret

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme) —

LCD-tv —

Mikrobølgeovne —

Pc'er —

Printplader —

Køleskabe —

Vaskemaskiner —

Andre genstande —

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af restriktioner
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af restriktioner
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19. Singapore

RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR JA

Links til lovgivning —

Restriktionsmetode Import af brugte elektroniske varer med henblik på genbrug/gensalg, 
reparation/istandsættelse eller genanvendelse er underlagt forskellige 
kontrolkrav. Se cirkulæret for nærmere oplysninger.

Brugt vare, som bliver
kontrolleret

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme)  —

LCD-tv —

Mikrobølgeovne —

Pc'er —

Printplader —

Køleskabe —

Vaskemaskiner  —

Andre genstande —

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af restriktioner
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af restriktioner

http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Law_N_Regulation/Singapore_of_Law_and_Regulation.html
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20. Sydafrika

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Den administrative kommission for udenrigshandels (ITAC) lov 71 fra 2002, 
Importkontrol nr. R.91, 2012 og Importkontrol nr. (O) 292 2013 570 608. 

For retningslinjer og yderligere oplysninger, se ITAC’s hjemmeside  
(The International Trade Administration Commission of South Africa).

Restriktionsmetode Der skal indhentes tilladelse til import

Brugte varer, som 
kræver tilladelse

Klimaanlæg X

Mobiltelefoner X

Kopimaskiner X

CRT-tv (billedrørsskærme) X

LCD-tv X

Mikrobølgeovne X

Pc'er X

Printplader X

Køleskabe X

Vaskemaskiner X

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

Import kræver tilladelse fra ITAC samt et godkendelsesbrev (Letter  
of Authority) fra den nationale tilsynsmyndighed for obligatoriske  
specifikationer (NRCS).

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af krav om tilladelse
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af krav om tilladelse

http://www.itac.org.za/upload/ImportExportControl.pdf
http://www.itac.org.za/upload/gg35007_nn91-Import-Control-10-Feb-2012.pdf
http://www.itac.org.za/upload/gg36372_nn292-Import-Control-19-April-2013.pdf
http://www.itac.org.za/pages/services/import--export-control/import-control/regulations
http://www.itac.org.za/pages/services/import--export-control/import-control/regulations
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21. Tanzania

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? NEJ

Links til lovgivning —

Restriktionsmetode —

Brugt vare, som bliver
kontrolleret

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme)  —

LCD-tv —

Mikrobølgeovne —

Pc'er —

Printplader —

Køleskabe —

Vaskemaskiner  —

Andre genstande —

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af restriktioner
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af restriktioner
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22. Thailand

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Meddelelse fra afdelingen for industriaktiviteter (Department of Industrial 
Works) ang. kriterium for import til Thailand af brugt elektrisk og elektronisk 
udstyr, som anses for at indeholde farlige stoffer (3. udgave) B.E. 2550.

Restriktionsmetode Der skal indhentes tilladelse til import

Brugte varer, som 
kræver tilladelse

Klimaanlæg X

Mobiltelefoner X

Kopimaskiner X

CRT-tv (billedrørsskærme) X

LCD-tv X

Mikrobølgeovne X

Pc'er X

Printplader (anses for e-affald) X

Køleskabe X (indhold af CFC  
skal være kontrolleret)

Vaskemaskiner X

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

Udstyr, som importeres med henblik på detailsalg eller genbrug, skal fremstå 
i den oprindelige fabrikstilstand og skal være i brug mindre end tre år fra 
fremstillingsdatoen, bortset fra kopier, som skal være i brug mindre end fem 
år fra fremstillingsdatoen.

For at udstyret kan blive genbrugt, skal det være økonomisk rentabelt  
at genbruge det. Den importerede mængde skal svare til modtagerens 
kapacitet og skal importeres fra lande, som har ratificeret Baselkonventionen. 

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af krav om tilladelse
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af krav om tilladelse

http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Imp_ctrl_on_2ndhand/Thailand/notification-UEEE%20import.pdf
http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Imp_ctrl_on_2ndhand/Thailand/notification-UEEE%20import.pdf
http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Imp_ctrl_on_2ndhand/Thailand/notification-UEEE%20import.pdf
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23. Uganda

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Del af finanslov 2009.

Restriktionsmetode Import er forbudt

Varer omfattet  
af forbud

Klimaanlæg —

Mobiltelefoner —

Kopimaskiner —

CRT-tv (billedrørsskærme) X

LCD-tv X

Mikrobølgeovne —

Pc'er X

Printplader —

Køleskabe X

Vaskemaskiner —

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af forbud
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af forbud

http://www.ulii.org/ug/legislation/act/2015/14
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24. Vietnam

ER DER RESTRIKTIONER PÅ IMPORT AF BRUGT  
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR? JA

Links til lovgivning Forordning nr.187/2013, 20. november 2013, artikel 5, stk., 1, jf. bilag 1, del II, nr. 
3 og Cirkulære nr. 04/2014/TT-BCT.

Restriktionsmetode Import er forbudt

Varer omfattet  
af forbud

Klimaanlæg X

Mobiltelefoner X

Kopimaskiner X

CRT-tv (billedrørsskærme) X

LCD-tv X

Mikrobølgeovne X

Pc'er X

Printplader X

Køleskabe X

Vaskemaskiner X

Andre genstande X (se lovgivning)

Detaljerede  
oplysninger

—

Tabelforklaring X = Den angivne brugte vare er omfattet af forbud
— = Den angivne brugte vare er IKKE omfattet af forbud

http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Decree_No.187_2013/mldocument_view/?set_language=en
http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Decree_No.187_2013/mldocument_view/?set_language=en
http://www.moit.gov.vn/Images/FileVanBan/_TT04-2014-BCTEng.pdf
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