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EU:s mål för elavfall svåra att uppnå 
Som helhet samlar EU:s medlemsstater in och återvinner mer kasserad elektrisk och elektronisk 
utrustning än de flesta andra länder. Men EU riskerar att missa sina mer ambitiösa mål för 
insamling av elavfall. I en översikt från Europeiska revisionsrätten pekar revisorerna på ett antal 
utmaningar, till exempel behovet av att se till att gällande bestämmelser följs och problemet med 
överträdelser och brottslig verksamhet, såsom illegala transporter till länder utanför EU.  

Elavfall – kasserade elektriska och elektroniska verktyg, hushållsapparater och även stor utrustning 
som solcellspaneler – är skadligt för miljön om det inte hanteras på rätt sätt. Elavfall innehåller också 
ofta återvinningsbara material som metaller och plaster. Därför kan det bidra till den cirkulära 
ekonomin. Till exempel innehåller 1 ton smarttelefoner cirka 100 gånger mer guld än 1 ton 
guldmalm. 

”Insamlingen och återvinningen av elavfall i EU har förbättrats med tiden, och EU materialåtervinner 
för närvarande över 80 % av det elavfall som samlas in”, sade Joëlle Elvinger, den ledamot av 
revisionsrätten som ansvarar för översikten. ”Men insamlingen, materialåtervinningen och 
återanvändningen av elavfall är inte lika ändamålsenlig i alla medlemsstater och skulle kunna öka 
ytterligare. Vi konstaterade också att EU står inför vissa utmaningar när det gäller felaktig hantering 
av elavfall, olagliga transporter och annan brottslig verksamhet.” 

EU har uppnått sina tidigare mål för insamling och återvinning av elavfall och därefter fastställt mer 
ambitiösa mål. Aktuella uppgifter om de nya målen finns ännu inte tillgängliga. Men endast två 
medlemsstater verkar vara på väg att uppnå insamlingsmålen för 2019. Revisorerna noterar att steg 
i rätt riktning har tagits. Krav på cirkulär ekonomi har införts i lagstiftningsförslag (t.ex. ”ekodesign”), 
vilket ger incitament till minskad materialanvändning och främjar reparerbara och hållbara 
produkter. Men dessa uppdaterade ekodesignkrav omfattar ännu inte vissa populära typer av 
elektrisk och elektronisk utrustning som mobiltelefoner och datorer. Revisionsrätten anser att 
denna översikt kan tjäna som reflektionsunderlag för Europeiska kommissionen inför utarbetandet 
av kretsloppsinitiativet för elektronik, som planeras till sista kvartalet 2021.  
 
EU har med tiden förbättrat lagstiftningen om elavfall. EU-länderna stöter dock ofta på svårigheter 
när de ska se till att EU-lagstiftningen följs: exempelvis kan elavfall enligt revisorerna hanteras 
felaktigt (t.ex. när det gäller avlägsnande och sanering av potentiellt giftiga ämnen eller andra 
komponenter), vilket ofta beror på bristfälliga eller sällan förekommande inspektioner och 
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kontroller. Vissa medlemsstater saknar resurser för att kunna göra ordentliga kontroller av aktörer 
och avfallstransporter utanför EU. De ekonomiska incitamenten för olaglig eller oriktig 
avfallshantering är stora, medan risken för upptäckt i regel är låg. Hantering av brottslig verksamhet 
är därför en stor utmaning när det gäller behandlingen av elavfall.  
 
 
Bakgrundsinformation 
 
Revisionsrättens översikt 04/2021 EU:s åtgärder och utmaningar när det gäller elektroniskt avfall 
finns på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk. Den här översikten är inte 
resultatet av en revision utan en analys av allmänt tillgänglig information eller material som samlats 
in specifikt för detta syfte. 
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