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DPA er en forkortelse for Dansk Producentansvar. DPA varetager de administrative opgaver, som er forbundet 
med miljølovgivningens regler om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og 
akkumulatorer samt biler og udbetaling af skrotningsgodtgørelse for biler. 

Producentansvaret har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre bekendtgørelser for de 
forskellige produkttyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og 
Bilskrotbekendtgørelsen. De til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på www.producentansvar.dk. 

De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU-direktiver for samme produktområder, nemlig det 
såkaldte (W)EEE-direktiv, Batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver findes på 
www.producentansvar.dk.  

Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør tager et 
livcyklusbaseret ansvar for sine produkter -fra design til produkterne er udtjente og skal miljøbehandles. 
Formålet er fremme af den cirkulære økonomi, hvor både produktion og miljøbehandling skal ske med størst 
muligt hensyn til og udnyttelse af de miljøfarlige, men også værdifulde ressourcer, der findes i denne type 
produkter. 

Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens. 

Der kan anvendes følgende forkortelser: WEEE (Waste) Electrical and Electronic Equipment) for 
elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End of Life Vehicles) for udtjente biler. 
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3 Dansk Producentansvar 

Produkter og producentansvar: 
Kabler og ledninger 
I henhold til lovgivningen om producentansvar for elektrisk og elektronisk 
udstyr foretager DPA-System løbende vurderinger af, hvorvidt udstyr eller 
produkter er omfattet eller undtaget af reglerne for producentansvar, jf. 
Elektronikaffalds-bekendtgørelsen. Ligeledes skal DPA-System, såfremt 
produktet er omfattet, placere omfattede produkter ind i en af de WEEE-
kategorier, som er beskrevet i bekendtgørelsen1. Hertil vurderes, om produktet 
finder anvendelse i private husholdninger eller udelukkende i erhvervs-
virksomheder2.. Følgende vurdering er foretaget i forhold til produktgruppen: 
Kabler og ledninger. 
 
 

Vurdering 
Af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen fremgår det, at udstyr til transmission/transport af elektrisk strøm er 
omfattet af producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr. Bestemmelsen bygger på ordlyden i WEEE-
direktivet. Kabler og ledninger falder indenfor denne definition og er således omfattet af producentansvar.  

 

Definition og forklaring 
Transmission af strøm og elektromagnetiske felter sker ved hjælp af kabler, antenner, stikkontakter mv. Denne 
type udstyr er derfor omfattet på lige fod med andet elektrisk og elektronisk udstyr. Forudsætningen for, at 
kabler og ledninger er omfattet er, at disse er konfektioneret til en færdigvare. Herved forstås, at kablet eller 
ledningen er udstyret med stik, stikdåser, oprulningstromle, adapter, omformer, eller andre 
forbindelsesanordninger, som gør at kablet eller ledningen er klar til endelig anvendelse.  

 

Bemærk, at kabler og ledninger uden stik, herunder kabler og ledninger ”i endeløse baner”, dvs.  på ruller til 
afklipning, opfattes som komponenter og derfor ikke er omfattet af producentansvar.  

 

Kabler og ledninger, som er komponenter, er dog stadig omfattet af de generelle bestemmelser om håndtering 
af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. 

 
1 Læs mere om WEEE kategorier på DPAs hjemmeside under WEEE kategorier 
2 Læs mere om slutbruger på DPAs hjemmeside under Hvem er slutbruger? 

https://producentansvar.dk/?s=kategorier
https://producentansvar.dk/tjek-elektrisk-udstyr/


4 
DPA -produktvurdering -kabler 

Kategorisering af kabler og ledninger 
Kabler og ledninger, der er en del af et andet hovedprodukt, fx IT-udstyr, lamper og armaturer eller andet 
elektrisk udstyr og sælges i samme pakning som hovedproduktet, kategoriseres i samme kategori som 
hovedproduktet.  

 

Kabler og ledninger, der ikke har et specifikt anvendelsesformål (fx en almindelig forlængerledning), eller andre 
kabler med specifik anvendelse, men som sælges som selvstændigt produkt, registreres i Kategori 5: Småt 
udstyr, alternativt i kategori 4. Stort udstyr, hvis udstyrets ydre mål over 50 cm i sammenrullet tilstand 
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