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 Formandens forord 2.

BESTYRELSENS ARBEJDE 

Bestyrelsens arbejde i den selvejende institution DPA-System tager sit udgangspunkt i kommissorium og 
vedtægter udarbejdet i fællesskab med Miljøministeriet. Både kommissorium og vedtægter er offentliggjort 
på DPA-Systems hjemmeside. I tillæg hertil har bestyrelsen formuleret en forretningsorden, som udstikker 
retningslinjerne for det praktiske arbejde i bestyrelsen og i samarbejdet med direktionen. 
 
Bestyrelsen tilstræber, at arbejdet i DPA-System følger hovedlinjerne fra ”Anbefalingerne for god selskabs-
ledelse”. Dette selvom DPA-System ikke er et børsnoteret aktieselskab. Anbefalingerne for god selskabsle-
delse er udformet af Komitéen for god Selskabsledelse1. Som anbefalingerne anviser, gennemfører DPA-
Systems bestyrelsesformand således en årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde, for deref-
ter at komme med forslag til, hvorledes arbejdet i bestyrelsen løbende kan forbedres. 
 
Da DPA-System ikke direkte har en ejerkreds, afholdes der ikke en årlig generalforsamling. I stedet mødes 
bestyrelsesformand og direktion minimum én gang årligt med Miljøministeren, for at drøfte aktiviteterne 
på producentansvarsområdet. Den samlede bestyrelse mødes tillige med ledelsen i Miljøstyrelsen mindst 
en gang årligt, med henblik på at koordinere aktiviteterne mellem Miljøministeriet og DPA-System. Repræ-
sentanter for bestyrelsen deltager i relevante faglige seminarer og temamøder, for på denne måde at holde 
sig orienteret om producentansvarsområdet. 

I 2012 HAR BESTYRELSEN SAT FOKUS PÅ ØGET KOMMUNIKATION MED VORES SAMARBEJDSPARTNERE, 
NYT WEEE DIREKTIV OG DET EUROPÆISK SAMARBEJDE 

Bestyrelsen har i 2012 afholdt 5 møder. Hvert andet år afholdes tillige et strategiseminar. Næste strategi-
seminar afholdes i 2013. Formålet med strategiseminarerne er at evaluere arbejdet i DPA-System, samt at 
fastlægge væsentlige fremtidige aktiviteter. I løbet af 2012 har DPA-System gennemført de aktiviteter, som 
var et resultat af beslutningerne på strategiseminaret i 2011. Hovedemnerne var: 
 

 Øget information og kommunikation til interessenter, herunder etablering af en egentlig informati-
ons- og kommunikationspolitik, etablering af elektroniske nyhedsbreve. 

 Fokus på det europæiske samarbejde mellem registrene med henblik på harmonisering. 

 Fokus på free-rider problematikken, herunder etablering af en whistleblower funktion bl.a. til regi-
strering af de virksomheder, der ikke påtager sig deres producentansvar. 

 Dokumentation af sekretariatets effektivitet, herunder etablering af såkaldt performanceindikato-
rer. 

 Nem adgang for bestyrelsens medlemmer til information, herunder etablering af et extranet for 
bestyrelsen. 

 Klargøring af systemer for implementeringen af ELV. 

 Bestyrelsens arbejde for, at der fremadrettet skabes større fokus på udnyttelsen af ressourcerne i 
affaldet, under overskriften ”From Waste to Value”. 
 

 
Bestyrelsen har planlagt 5 bestyrelsesmøder i 2013, heraf vil et af disse omfatte et heldagsstrategiseminar. 
 
p.b.v. 
Flemming Lindeløv 
Bestyrelsesformand 
  

                                                           
1
 Seneste udgave af anbefalingerne fremgår af Anbefalinger for god selskabsledelse, August 2011, og kan findes på 

www.corporategovernance.dk. 
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 Preface by the Chairman 3.

THE BOARD’S WORK 

The work of the Board of Directors in the independent institution DPA-System takes offset in a mandate 
and statutes prepared jointly with the Ministry of the Environment. Mandate and statutes are available 
from the DPA-System website. In addition, the Board has prepared rules of procedure setting up directions 
for the practical work in the Board and for cooperation with the management. 
 
The Board aims at having the work in DPA-System follow the main ideas in “Recommendations for corpo-
rate governance”. This has been decided despite the fact that DPA-System is not a listed limited company. 
The recommendations for corporate governance have been established by the Committee on corporate 
governance.2 As stipulated in the recommendations, DPA-System’s Chairman of the Board conducts an 
annual evaluation of the work of the Board and the management and subsequently presents proposals for 
how to continuously improve work in the Board. 
 
Since DPA-System does not have owners as such, no annual general meeting is held. Instead, the Chairman 
of the Board and the management meet at least once a year with the Minister for the Environment to dis-
cuss activities in the field of producer responsibility. Furthermore, the entire Board meets with the man-
agement of the Danish Environmental Protection Agency at least once a year in view of coordinating activi-
ties between the Ministry of the Environment and DPA-System. Representatives of the Board participate in 
relevant professional seminars and topic meetings in order to keep themselves informed of the producer 
responsibility field. 

IN 2012 THE BOARD HAS FOCUSED ON MORE COMMUNICATION WITH OUR COLLABORATORS, ON THE 
NEW WEEE DIRECTIVE, AND ON EUROPEAN COOPERATION 

In 2012 the Board has held five meetings. Every second year a strategy seminar is held. Next strategy semi-
nar will be held in 2013. The purpose of these strategy seminars is to evaluate work in DPA-System and 
decide on significant future activities. During 2012 DPA-System has carried out the activities that resulted 
from the decisions made during the 2011 strategy seminar. The main topics were: 
 

 Increased information and communication to stakeholders, including preparation of an actual in-
formation and communication policy, establishment of electronic newsletters. 

 Focus on European cooperation between registers in view of harmonisation. 

 Focus on the free rider problem, including establishment of a whistle-blower function, among other 
things for registration of companies not assuming their producer responsibility. 

 Documentation of efficiency of the secretariat, including establishment of performance indicators. 

 Easy access to information for the Board members, including establishment of an extranet for the 
Board. 

 Preparation of systems for implementation of ELV. 

 Board work for having more focus in the future on utilisation of resources contained in the waste 
under the heading ”From Waste to Value”. 
 

The Board has planned five board meetings in 2013 one of which will encompass a one-day strategy semi-
nar. 
 
For the Board 
Flemming Lindeløv 
Chairman 
  

                                                           
2
 The latest edition of the recommendations appears from Recommendations for corporate governance, August 2011, which can be 

found on www.corporategovernance.dk.  
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 DPA-Systems baggrund og formål 4.

Dansk Producentansvars System er en privat og selvejende institution, som er oprettet i medfør af 
Bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) nr. 879 af 26. juni 2010, med 
det formål at udvikle, oprette og drive et producentansvarsregister for producenter og importører af 
elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og biler. 
  
Organisationen var tidligere benævnt WEEE-System, men ændrede 1. januar 2009 navn til Dansk Produ-
centansvars System (DPA-System), da organisationen også fik ansvaret for at etablere og drive producent-
ansvarsregistret og de administrative systemer vedrørende udtjente batterier og akkumulatorer. Fra års-
skiftet 2012/2013 varetager DPA-System også opgaver indenfor producentansvarsområdet for biler.  

PRODUKTOMRÅDERNE – I KORT FORM 

WEEE er en forkortelse for ”Waste from Electrical and Electronic Equipment” og anvendes i hele EU som en 
fælles betegnelse for affald af elektriske og elektroniske produkter (elskrot). Dette producentansvars-
område er reguleret ved Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndte-
ring af affald af elektrisk og elektronisk udstyr nr. 1296 af 12. december 2011 (Elektronikaffaldsbekendtgø-
relsen). BAT er den forkortelse, der anvendes som en fælles betegnelse for batterier og akkumulatorer og 
affald herfra. Dette producentansvarsområde er reguleret ved Bekendtgørelse om batterier og akkumula-
torer og udtjente batterier og akkumulatorer nr. 1186 af 7. december 2009 (Batteribekendtgørelsen). ELV 
er en forkortelse af End-of- Life Vehicles og anvendes om udtjente biler og affald herfra. Dette producent-
ansvarsområde er reguleret ved Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer 
og affaldsfraktioner herfra nr. 1312 af 19. december 2012 (Bilbekendtgørelsen). 

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR DPA-SYSTEMS VIRKE 

DPA-Systems formål er, på uafhængigt og konkurrenceneutralt grundlag, at etablere, gennemføre og udvik-
le et effektivt system til håndtering af producentansvaret. Denne opgave gennemføres i tæt samspil med 
erhvervsorganisationer, Miljøministeriet, individuelle producenter og importører, kollektive ordninger, 
kommuner, genvindingsvirksomheder m.fl. 
 
Miljøministeriet har delegeret en række opgaver til DPA-System i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Som 
følge af, at DPA-System udfører offentligretlige opgaver er sekretariatet underlagt bestemmelserne i lovbe-
kendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 (Forvaltningsloven) med senere ændringer, samt lov nr. 572 af 
19. december 1985 (Offentlighedsloven) med senere ændringer.  
 
Producentregistret og registrene for kommunale indsamlingssteder indeholder personoplysninger. Som 
følge heraf er DPA-System underlagt lov nr. 429, Lov om behandling af personoplysninger af 1. juli 2000 
(Persondataloven)med senere ændringer. 
 
DPA-System skal løse de delegerede og lovfastsatte opgaver for Miljøministeriet i overensstemmelse med 
lovgivningen, og på en måde som er enkel, ikke bureaukratisk og med færrest mulige omkostninger for 
producenterne. Tillige skal DPA-System sikre, at producentansvaret i praksis udmøntes både retfærdigt og 
konkurrenceneutralt for alle typer af producenter, i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om lige-
behandling og oplysningspligt overfor virksomhederne. 
 
DPA-System har sammen med producenter og kollektive ordninger, samt med Miljøstyrelsen, udarbejdet 
en fælles beskrivelse af, hvorledes ansvaret for opgaverne i forbindelse med producentansvaret er fordelt 
og hvordan samarbejdet forløber. Alle administrative procedurer offentliggøres på DPA-Systems hjemme-
side, for at skabe maksimal gennemsigtighed i administrationen af producentansvaret. 
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 Producentansvarsordningen 5.

Producenten er den centrale aktør i producentansvaret, men en lang række andre aktører er også 
involveret i producentansvaret. Derfor er der et betydeligt behov for koordinering mellem aktørerne, 
for at gøre producentansvaret effektivt og for at kunne administrere ordningen. Det er DPA-
Systems opgave, at stå for en del af denne koordinering. I dette afsnit beskrives producentan-
svarsordningen og de medvirkende aktører.  

AKTØRERNE 

Producenterne er de centrale aktører i producentansvaret. Der er herudover en række aktører, som løser 
opgaver i forbindelse med producentansvaret, og som derfor også udgør væsentlige samarbejdsparter for 
producenterne og for DPA-System. Af den efterfølgende figur og beskrivelse fremgår de væsentligste aktø-
rer i producentansvaret.  
 
 

FIG. 1. CENTRALE AKTØRER I PRODUCENTANSVARET 

 
 
Figuren viser, at producenterne udgør det centrale midtpunkt i producentansvaret. Yderligere et centralt 
aspekt i producentansvaret er forholdet mellem producenterne og slutbrugerne af det elektriske udstyr. 
Slutbrugerne kan være forbrugere i private husholdninger eller virksomheder og offentlige eller private 
institutioner. 
 
De kollektive ordninger repræsenterer virksomheder, der for producenterne løser nogle af de praktiske 
opgaver, der er forbundet med producentansvaret. Producenter kan frit vælge, om de vil benytte sig af de 
kollektive ordninger, eller om de vil løse opgaverne individuelt. Selve producentansvaret kan producenten 
dog ikke overføre til en kollektiv ordning. 
 
De kollektive ordninger anvender, efter eget valg, danske og udenlandske miljøbehandlingsvirksomheder til 
at varetage transport og miljøbehandling af det udtjente udstyr.  
 
Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forbindelse med indsamlingen af det udtjente udstyr fra borgerne 
på de kommunalt ejede indsamlingssteder i Danmark.  
 
Samlet set viser figurens venstre side således de aktører, som medvirker til den praktisk-fysiske indsamling, 
transport og behandling af elskrot og de udtjente batterier. 
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I Danmark varetages register- og indberetningsopgaven af DPA-System, som er ansvarlig for at modtage og 
behandle de data, der indberettes fra producenterne, mens tilsynsforpligtelsen med producenterne, her-
under kontrol af korrektheden af producenternes indberetninger, varetages af Miljøstyrelsen. 
 
Miljøstyrelsen udgør den myndighed, som skal føre tilsyn med, at producentansvaret udmøntes i overens-
stemmelse med den lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Miljøstyrelsen skal i medfør heraf føre tilsyn 
med producenter og med DPA-System. Miljøstyrelsen indberetter indsamlingsmål og genanvendelseseffek-
tivitet til EU-kommissionen. 
 
Figurens højre side viser således de aktører, der henholdsvis administrerer og har det myndighedsmæssige 
ansvar for producentansvaret.  
 

INDBERETNINGSSYSTEMET OG REGISTRENE 

I forbindelse med producentansvaret er der i Danmark, og i de fleste andre europæiske lande, opbygget 
nationale producentregistre, i Danmark repræsenteret ved DPA-System. Der er flere formål med registrene:  
 
For det første skal det være muligt at registrere de virksomheder, der er omfattet af producentansvaret. 
For det andet skal de registrerede producenter herefter kunne fremsøges, således at distributører og de-
tailhandlere og andre aktører kan sikre sig, at de kun etablerer forretningsforbindelser med de producenter 
og importører, som lever op til lovens krav og har påtaget sig deres producentansvar.  
Det har imidlertid vist sig, at en ukendt andel af producenter og importører har valgt at se bort fra produ-
centansvaret ved ikke at foretage en registrering og indgå i producentansvaret. Derved optræder disse som 
såkaldte Free-riders. 
 
I WEEE Direktivet er der særskilt fokuseret på, at nationalstaterne skal arbejde for at undgå, at nogle pro-
ducenter undlader at opfylde deres producentansvar, mens de lovlydige virksomheder bærer både ansvar 
og eventuelle omkostninger. Denne ansvarsunddragelse søges elimineret, idet unddragelsen fører til for-
vridning af konkurrencen mellem nationalstaterne, mellem brancher og mellem virksomheder indenfor de 
enkelte brancher. Derfor er det en del af registrenes formål at vise, hvilke producenter der har påtaget sig 
producentansvaret, og dermed indirekte også, hvilke der ikke har. Informationerne i den offentligt tilgæn-
gelige del af producentregistret antages således, at åbne mulighed for, at brancherne kan opretholde en 
form for intern selvjustits.  
 
Det er alene Miljøstyrelsen, der som tilsynsmyndighed, har det formelle ansvar for at finde frem til Free-
riders og pålægge disse, at påtage sig producentansvaret. 
 
Et andet formål med det nationale producentregister er, at kunne foretage en løbende kortlægning af, 
hvordan producentansvaret fungerer i forhold til direktivernes intentioner om begrænsning af affalds-
mængderne og øget udnyttelse af ressourcerne, herunder målsætningerne om øget indsamling og nyttig-
gørelse af affaldet. Hovedparten af disse informationer indberettes til DPA-System, som efter statistisk 
bearbejdning videresender data til Miljøstyrelsen og offentliggør data i den årlige statistik. Miljøstyrelsen 
bruger data til afrapportering til EU-kommissionen og DPA-System offentliggør data i aggregeret form i den 
årlige WEEE og BAT Statistik. 
 
Indberetningssystemet som skal tilvejebringe de nødvendige data er skitseret i figur 2.  
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FIG. 2 INDBERETNINGSSYSTEMET 

 
 

 
Figuren viser hovedstrømmene af information mellem aktørerne.  
 
Producenterne indberetter deres markedsførte, indsamlede og miljøbehandlede mængder til DPA-System. I 
nogle tilfælde vil en producent have indgået aftale med en kollektiv ordning, som betyder, at producenten 
rapporterer data til den kollektive ordning, som efterfølgende indberetter data til DPA-System.  
 
Producenterne eller deres kollektive ordninger modtager indsamlings- og behandlingsdata fra de genvin-
dingsvirksomheder, som de har indgået aftaler med og indberetter disse data til DPA-System. 
 
For indberetning af markedsførte mængder af bærbare batterier og fremadrettet af importerede biler fin-
des endvidere et særskilt indberetningssystem hos SKAT, som udveksler data med DPA-System.  
 
Kommunerne indberetter oplysninger om deres indsamlingssteder, deres behov for opsamlingsmateriel, 
kontaktinformationer og andre logistiske informationer til brug for samspillet med producenterne og de 
kollektive ordninger. DPA-System anvender disse data i forbindelse med tildelingen af udtjent udstyr til 
producenterne. Informationen bliver i struktureret form formidlet til producenterne og de kollektive ord-
ninger til brug for deres afhentning af elskrot og udtjente batterier ude i kommunerne. 
 
DPA-Systems registre trækker tillige stamoplysninger fra det Centrale Virksomheds Register (CVR). Derved 
sikres det, at stamoplysningerne på producenter og importører, kommuner og revisorer registreres i over-
ensstemmelse med de officielle data i CVR.  Alle disse dataindberetninger danner grundlaget for DPA-
Systems overordnede administration af producentansvaret. 
 

KORTLÆGNING OG SIKRING AF DATAKVALITET 

Indberetningssystemet er etableret med udgangspunkt i, at Miljøstyrelsen og de øvrige aktører har brug for 
en række informationer til at kortlægge effekten af producentansvaret, og dermed hvorvidt den enkelte 
producent, og i sidste instans nationalstaten Danmark lever op til målsætningerne i direktiverne. Derudover 
anvendes mængdeindberetningerne bl.a. som grundlag for fastsættelsen af gebyrer, tildelingen af elskrot 
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og beregning af producenternes økonomiske sikkerhedsstillelse, som skal ske på et objektivt, gennemsigtigt 
og konkurrenceneutralt grundlag. 
 
Miljøstyrelsen skal med udgangspunkt i kortlægningen kontrollere, at alle de virksomheder der har et pro-
ducentansvar også reelt påtager sig dette. Yderligere skal kontrollen sikre, at lovpligtige data bliver indbe-
rettet og er korrekte. Det betyder, at der løbende foretages tilsyn med producenter og importører samt 
kollektive ordninger og genvindingsvirksomheder, for at sikre validiteten af de data, der indberettes til pro-
ducentregistret. Kontrolbehovet vedrørende data gælder fx: 
 

 Markedsførte mængder fordelt på produktkategorier og slutbrugere (WEEE) samt stofgrupper (bat-
terier) 

 Indsamlede mængder 

 Behandlede mængder af udtjent udstyr og batterier, herunder hvilken behandlingsform der er an-
vendt 

 Behandlingsanlæggenes effektivitetsgrad 
 
De nævnte data danner samtidigt grundlag for de beregninger, som DPA-System foretager i forhold til at 
sikre en ligelig fordeling af producentansvaret, således at konkurrenceforvridning blandt producenterne 
undgås. 

REVISORKONTROL AF DE MARKEDSFØRTE MÆNGDER 

De indberettede mængder for salget af elektrisk udstyr til private husholdninger skal være ledsaget af revi-
sorerklæringer. For at gøre det lettere for producenterne at overholde kravet om revisorerklæringer udar-
bejdede Miljøstyrelsen og Danske Revisorer (tidligere Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR)) i 
2007 en national revisorstandard. Revisorerklæringerne udarbejdes elektronisk fra og med år 2012. 
 
Det er Miljøstyrelsen, som har tilsynsforpligtelsen med producenterne, og dermed ansvaret for at sikre 
validiteten af de indberettede tal. 
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 Hovedopgaver for DPA-System 6.

DPA-Systems formål er, på uafhængigt og konkurrenceneutralt grundlag, at etablere, gennemføre 
og udvikle et effektivt system til håndtering af producentansvaret. Denne opgave gennemføres i 
tæt samspil med individuelle producenter og importører, kollektive ordninger, genvindingsvirksom-
heder, erhvervsorganisationer, kommuner og Miljøministeriet. 

DRIFT AF REGISTRE 

DPA-System har udviklet og etableret et elektronisk nationalt registersystem til den overordnede varetagel-
se af producentansvaret. Det nationale register består af et register til registrering af producenter og im-
portører, som markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr, og batterier og akkumulatorer, samt fremadret-
tet af person- og varebiler på det danske marked. Ligeledes skal kollektive producentordninger tilmelde sig 
hos DPA-System. Senest er der lanceret et elektronisk system til indberetning af revisorerklæringer. Hertil 
kommer et register over kommunale indsamlingssteder, der modtager elskrot og udtjente batterier fra 
borgerne. 
 
Driften af producentregistret omfatter bl.a. registrering af producenter og importører, at modtage årlige 
indberetninger om markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektronik og batterier, og fra 
2013 også biler, samt at beregne og fakturere gebyrer, særlig sikkerhedsstillelse m.v. i henhold til Elektro-
nikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilbekendtgørelsen. DPA-System varetager tillige 
håndteringen af de ledelses- og revisorerklæringer, som udfærdiges af producenterne og/eller revisorer i 
forbindelse med den årlige indberetning af markedsførte mængder elektronik til husholdninger. Hertil 
kommer at iværksætte og gennemføre aktiviteter, der sikrer, at det nationale register indeholder så korrek-
te og opdaterede data, som muligt.  
 
Tilsvarende gælder det for kommuneregistret, at kommunerne her registrerer de kommunale indsamlings-
steder og det opsamlingsmateriel, der er behov for på de enkelte indsamlingssteder. Også disse data skal 
løbende vedligeholdes, for at der kan ske en tildeling af indsamlingssteder til producenterne baseret på 
korrekte data.  
 
Der er ved revision af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen indført en bestemmelse som betyder, at DPA-
System fremadrettet skal tilvejebringe en retvisende fordelingsnøgle mellem fraktioner og kategorier, som 
skal anvendes af producenterne, når de indberetter de indsamlede og behandlede mængder elskrot per 
kategori.  

TILDELING AF INDSAMLINGSFORPLIGTELSER 

På baggrund af de registrerede kommunale indsamlingssteder og deres geografiske placering, foretager 
DPA-System tildelingen af elskrot og bærbare batterier. Dvs. DPA-System beregner, hvor meget elskrot 
producenterne og de kollektive ordninger skal indsamle på de kommunale pladser, og i hvilke geografiske 
områder elskrot og batterier skal afhentes.  

ØKONOMISK SIKKERHEDSSTILLELSE 

Med udgangspunkt i producenternes indberettede mængder, beregner og administrerer DPA-System også 
den økonomiske sikkerhedsstillelse, som producenter og importører skal stille ved starten af hver tilde-
lingsperiode. Sikkerhedsstillelsen beregnes og stilles én gang årligt, og har til formål at sikre, at der forefin-
des økonomiske midler således at opgaven med indsamling af elskrot bliver udført, hvis producenten ikke 
selv kan løfte opgaven 

VEJLEDNING OG AFGØRELSE AF HVILKE PRODUKTER DER ER OMFATTET AF PRODUCENTANSVAR 

DPA-System er forpligtet til, at foretage konkrete afgørelser af, hvorvidt en virksomhed optræder som pro-
ducent eller importør af elektrisk udstyr og/eller batterier og biler, herunder vurdere, hvorvidt virksomhe-
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dens produkter er omfattet af producentansvaret. Såfremt produktet er omfattet skal DPA-System rådgive 
om og eventuelt foretage en endelig afgørelse af, hvilke kategorier, slutbrugere, stofgrupper eller biltype 
produkterne tilhører. 
 
Foruden at træffe afgørelser indgår DPA-System i en løbende informationsudveksling om producentansva-
ret med virksomheder, kollektive ordninger, kommuner og andre interessenter. Ligesom DPA-System som 
regel håndterer den praktiske udførelse af Miljøstyrelsens oplysnings- og Free rider kampagner. 

UDGIVELSE AF ÅRSSTATISTIK 

En gang om året sammenstiller DPA-System en årsstatistik på baggrund af de data, der er tilgået DPA-
Systems nationale registre. Statistikken publiceres på DPA-Systems hjemmeside og fremsendes til hovedak-
tørerne i producentansvaret. Statistikken danner bl.a. grundlag for den indberetning, som Miljøstyrelsen er 
forpligtet til at rapportere til EU-kommissionen, således at Kommissionen kan monitorere om medlemssta-
terne lever op til de fastsatte mål i EU lovgivningen. 
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 Organisation 7.

DPA-Systems øverste ledelse består af en bestyrelse med 7 medlemmer. Miljøministeren har ud-
peget nedennævnte 6 brancheorganisationer, som hver indstiller et medlem til bestyrelsen. Miljø-
ministeren godkender de 6 indstillede medlemmer og udpeger tillige formanden for bestyrelsen.  
 
Miljøministeren har udformet et kommissorium for bestyrelsesmedlemmernes virke i DPA-System. Kom-
missoriet er optaget i vedtægterne som bilag. Vedtægterne for organisationens drift er godkendt af Miljø-
ministeriet, senest ved ændringer af 26. november 2010. Vedtægterne er offentliggjort på DPA-Systems 
hjemmeside. 
 
 
Følgende (grupper) af organisationer er udpeget af Miljøministeren til hver at indstille et medlem til be-
styrelsen: 
 

 DI 

 Dansk Erhverv 

 Batteriforeningen 

 De danske bilimportører 

 FEHA (Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater)  

 VELTEK (VVS og el-tekniske leverandørers brancheforening) og FABA (Foreningen af fabrikanter og 

importører af elektriske belysningsarmaturer) 

 
 
DPA-Systems bestyrelse bestod i 2012 af følgende medlemmer: 
 
Flemming Lindeløv, formand 
Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef, DI, næstformand 
Steen Rytlig, Branchedirektør, Dansk Erhverv 
Frederik Madsen, Direktør, Batteriforeningen 
Bent Mikkelsen, Direktør, De Danske Bilimportører 
Willy Goldby, Direktør, Veltek/FABA  
Henrik Egede, Direktør, FEHA 
 
Bestyrelsen for DPA-System har i 2012 afholdt 5 bestyrelsesmøder.  
 
 
DPA-Systems sekretariat består af følgende medarbejdere: 
 
Direktør Johnny Bøwig, ansat af bestyrelsen i 2005. 
Sekretariatsleder Ulf Gilberg, ansat 2006 
Informationskoordinator Christina Born (deltid), ansat 2007, fratrådt 31. januar 2012 
Informationskoordinator Susan Christensen, ansat 2008 
Controller og økonomikoordinator, Nicolai Foghmoes, ansat 2010 
Datakoordinator, Pernille Brandt, ansat 2012 
Juridisk konsulent Henrik Bomholt Knudsen, tiltrådt 1. januar 2013. 
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 Den interne revisors erklæringer 9.

 

TIL BESTYRELSEN I DANSK PRODUCENTANSVARS-SYSTEM 
 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Producentansvars-System for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regn-
skabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven. Dette kræver, at vi overholder etiske 
krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-
deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. 
En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledel-
sens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, 
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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 Rigsrevisionens påtegning 10.

 

Til bestyrelsen i Dansk Producentansvarssystem 
 
Vi har revideret årsrapporten for Dansk Producentansvarssystem for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2012 omfattende ledelsespåtegning, årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balan-
ce og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. 
 
Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsrapporten for 2012 som afsluttet. Rigsrevisionen kan 
dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbin-
delse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behand-
let ved denne påtegning, bliver vurderet på ny. 

 
Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udforme, implementere og op-
retholde interne kontroller, der er relevante for at udarbejde en årsrapport, der giver et retvisende billede 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt for valg og 
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige 
efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrap-
porten, er i overensstemmelse med love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført 
vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. lov om revisionen af statens regnska-
ber m.m., og i overensstemmelse med indgået § 9-aftale. Dette indebærer, at det ved revisionen er efter-
prøvet, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er om-
fattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis.  
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års-
rapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væ-
sentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-
vurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Dansk Producentansvarssystems ud-
arbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
Dansk Producentansvarssystems interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurde-
ring af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er 
etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabet, er i overensstemmelse med love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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III. Del: Årsberetning 2012 
 

DPA-Systems hovedopgaver består altovervejende af indsamling, behandling og formidling af da-
ta, herunder at sikre, at producentansvarsordningen varetages enkelt og retfærdigt for alle berørte 
parter. 
 

 Resumé 11.

Året 2012 bød igen på nye og spændende udfordringer for DPA-System - især vedtagelsen af det nye WEEE-
direktiv og nye it-faciliteter har sat dagsordenen. 
 
2012 har i høj grad været præget af fortsat implementering af nye it-faciliteter. Alle registerdata fra de tid-
ligere datasystemer er blevet integreret i ét samlet system, og systemet er nu fuldt implementeret og inde-
holder således de nationale registre med tilhørende funktioner og administrationsmodul, hjemmeside og 
informationsstyringssystemet C1, - alt hostet på samme tekniske platform. På samme platform er der se-
nest udviklet et journaliseringssystem, en funktion til udsendelse af elektroniske nyhedsbreve og en funkti-
on til indberetning af free-riders – en såkaldt whistleblower-funktion. 
 
I løbet af 2012 er der udformet politikker for såvel informations- som kommunikation, som afspejler de 
grundlæggende principper for konstruktion og anvendelse af informationsbehandlingssystemerne samt 
principperne for DPA-Systems kommunikation med omverdenen.  
 
Året 2012 bød også på lancering af systemet til elektronisk indberetning af revisorerklæringer. Det elektro-
niske system har betydet en lettelse for alle de involverede aktører, producenter, revisorer, Miljøstyrelsen 
og DPA-System. Indberetningssystemet vil løbende blive udbygget med en række ekstra faciliteter i løbet af 
2013. 
 
DPA-System har opprioriteret det internationale arbejde, med det formål at fremme europæiske harmoni-
sering af producentansvaret, for i størst muligt omfang, at sikre at producenterne møder ensartede regel-
sæt for producentansvaret i størstedelen af Europa. Som en del af dette arbejde afholdt DPA-System en 
større europæisk konference i København, hvor man i samarbejde med DI, Miljøstyrelsen og det europæi-
ske netværk af registre, søgte at fremme løsninger til europæisk harmonisering. Både før og særligt efter 
konferencen har DPA-System arbejdet med aktiviteter, der kan fremme europæisk harmonisering i forbin-
delse med den forestående implementering af det reviderede WEEE Direktiv. 
 
Også i 2012 er der udformet en række nye vejledningsdokumenter, der skal gøre det nemmere for produ-
centerne at afgøre, hvorvidt deres produkter er omfattet af producentansvaret. Ligeledes har DPA-System 
udformet en række dokumenter med oplysninger om forhold der indirekte vedrører producentansvaret, fx 
dokumenter om håndtering af elektronik der indeholder radioaktive stoffer og kapacitetsmærkning af bat-
terier. 
  
Der har været nogen usikkerhed om, hvilke af de afgørelser der træffes af DPA-System, der har en sådan 
forvaltningsmæssig karakter, at der skal indgå partshøring og klagevejledning. DPA-System har derfor valgt, 
at der i 2013 ansættes en medarbejder med en juridisk baggrund. Det forventes at denne medarbejder bl.a. 
skal afklare de udestående forvaltningsmæssige spørgsmål.  
 
DPA-System har i lighed med sidste år foretaget en kvantitativ opgørelse af den driftsopgave som vedrører 
informationsformidling, og som DPA-System dagligt udfører i relation til hovedaktørerne i producentan-
svarsordningen. Opgørelsen viser bl.a., at DPA-System modtog over 6000 skriftlige henvendelser fra diverse 
aktører og interessenter, med anmodning om information om producentansvaret. 
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 Aktiviteter i 2012 12.

Producentansvarsordningen har siden 2005 været præget af vedvarende ændringer i lovgivningen. 
Derfor har DPA-System løbende tilpasset systemer og procedurer til den reviderede lovgivning. 
Også i 2012 er der blevet videreudviklet på de administrative systemer, for at tilpasse disse til æn-
dringer i lovgivningen. 
 

STRATEGI FOR UDVIKLING AF AKTIVITETER FOR DPA-SYSTEM 

Bestyrelsen har i forbindelse med strategiarbejdet i 2011 udpeget arbejdsområdet ”kommunikation og 
information”, som et af de centrale områder, der skal fokuseres på. Derfor er der i 2012 udformet en sam-
menhængende informations- og kommunikationspolitik for DPA-System. Elementer i politikerne er målret-
tet relevant kommunikation til producenterne, brancheforeningerne og andre aktører, bl.a. ved etablering 
af elektroniske nyhedsbreve og elektronisk advisering af ændringer på hjemmesiden. Hertil kommer etable-
ring af et ekstranet til bestyrelsen, der giver nem adgang til alle relevante informationer, som bestyrelsens 
medlemmer kan udnytte i deres arbejde i deres respektive brancheorganisationer og i bestyrelsesarbejdet. 
Både politikker og de konkrete elektroniske systemer er introduceret i løbet af 2012. 
 
Bestyrelsen besluttede under strategiarbejdet, at kampen mod Free-riders fremadrettet skal udgøre en 
central opgave for DPA-System. Derfor blev det besluttet, at etablere en Whistleblower funktion på DPA-
Systems hjemmeside, for at give de lovlydige virksomheder mulighed for, at udpege de virksomheder, der 
ikke overholder lovgivningen. Systemet er implementeret ultimo 2012.  
 
Endvidere besluttede bestyrelsen, at der fremadrettet i kommunikationen fra DPA-System også skal indgå 
udsendelse af pressemeddelelser, fx om Free-rider aktiviteter, ligesom artikler til fagblade bør anvendes, 
for at reducere omfanget af Free-riders. I første omgang er der blevet lagt vægt på at udvikle det elektroni-
ske nyhedsbrev, som anses for at have en mere målrettet effekt. 

WEEE2-KONFERENCE 

Tillige besluttede bestyrelsen, at der skal lægges mere vægt på de internationale aspekter af producentan-
svaret, bl.a. for at medvirke til at harmonisere reglerne på tværs af Europa. Som følge heraf har DPA-
System, i samarbejde med DI og Miljøstyrelsen, afholdt en konference for de øvrige EU-lande, med henblik 
på at opnå fælles forståelse for behovet for at harmonisere en række områder af WEEE-lovgivningen på 
tværs af Europa. Konferencen blev afholdt den 22. – 23. maj 2012 i København. Siden har DPA-System, i 
fortsat samarbejde med DI og en række toneangivende danske producentvirksomheder, arbejdet med at 
fremkomme med konkrete forslag til harmonisering. 
    
Andre eksempler på det internationale fokus er, at sekretariatet indsamler informationer om væsentlige 
emner på den internationale scene, med relevans for producenterne, og for brancheorganisationerne og 
distribuerer disse informationer til aktørerne. Ligeledes fremfindes, om muligt, informationer om, hvordan 
producentansvaret forvaltes i de øvrige lande. Det forventes, at der i løbet af 2013 kan offentliggøres cen-
trale informationer vedrørende producentansvaret i alle de øvrige EU-lande. Offentliggørelsen vil forment-
lig ske på EWRN’s hjemmeside (EWRN: European Registers Network), som DPA-System er en del af. 
 
Endelig besluttede bestyrelsen på strategimødet i 2011, at det skal overvejes at etablere et projekt, for at 
dokumentere effektiviteten i sekretariatet. Der er i løbet af 2012 udformet en såkaldt performance-
indikator, der kan angive et eller flere måltal, for effektiviteten af registret.  

 

 
 



22   DPA-System Årsrapport 2012 

NYE INDBERETNINGSKRAV OG NYE BEHOV FOR BETALING AF GEBYRER OG SIKKERHEDSSTILLELSE 

I 2011 blev affaldsfraktionerne for WEEE ændret. Derfor har der været behov for at tilvejebringe en forde-
lingsnøgle fra hidtidige fraktioner til nye fraktioner. DPA-System har på baggrund af historiske informatio-
ner udarbejdet en sådan fordelingsnøgle, som producenterne har anvendt ved indberetningen af indsamle-
de og behandlede mængder.  
 
Flere af de nye fraktioner er sammensatte fraktioner, der består af flere kategorier af elskrot.  Der er derfor 
ved revision af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen indført en bestemmelse som betyder, at DPA-System 
fremadrettet skal tilvejebringe en opdateret og retvisende fordelingsnøgle mellem fraktioner og kategorier, 
som skal anvendes af producenterne, når de indberetter de indsamlede og behandlede mængder elskrot 
per kategori. Det har imidlertid ikke været muligt at indhente retvisende informationer fra markedets aktø-
rer, som gør det muligt at udforme en præcis fordelingsnøgle. Derfor har en arbejdsgruppe bestående af 
brancheorganisationer, genvindingsindustrien, kollektive ordninger og DPA-System arbejdet med at frem-
komme med forslag til en egnet metode, for etablering af fordelingsnøglen. Som en central del af denne 
metode kræves, at der foretages repræsentative sorteringsforsøg af det indsamlede elektroniske affald. 
Det er planen, at forslaget fra arbejdsgruppen skal videreformidles til Miljøstyrelsen, som dernæst skal sikre 
det lovmæssige grundlag, for at iværksætte metoden. Det forventes, at DPA-System fortsat skal løse opga-
ven i fremtiden. 
 
Nogle producenter har henlagt funktionen vedrørende betaling af gebyrer til DPA-System, til en anden be-
talingsadresse, undertiden til en anden organisation, og i nogle tilfælde til organisationer i udlandet. I andre 
tilfælde har producenterne aftalt med de kollektive ordninger, at disse varetager betalingen af gebyrerne til 
DPA-System. Derfor har der været behov for, at producenterne i producentregistret, efter eget valg, kan 
registrere ønske om betaling via en kollektiv ordning eller en anden faktureringsadresse i eller udenfor 
Danmark. I løbet af 2013 vil DPA-System arbejde videre med mulighederne for at udsende fakturaer elek-
tronisk via mails, således at papirbårne fakturaer helt udgår. 
 
Den seneste bestemmelse for særlig sikkerhedsstillelse for små producenter har medført, at DPA-System 
har etableret en ny procedure, for at kunne administrere dette område. Yderligere har der været behov for 
en betydelig vejledning til de mange små producenter, der fremadrettet er omfattet af de nye krav om den 
særlige sikkerhedsstillelse. Der er imidlertid opstået usikkerhed om, hvordan den særlige sikkerhedsstillel-
se, og sikkerhedsstillelsen i almindelighed, bør udmøntes i praksis. Dette fordi der er mange forskellige og 
modsatrettede interesser forbundet med sikkerhedsstillelsen. Bestyrelsen i DPA-System har derfor i 2012 
nedsat en arbejdsgruppe med 2 bestyrelsesmedlemmer, der skal undersøge, hvordan principperne i sikker-
hedsstillelsen kan udmøntes i praksis, uden at dette fører til konkurrenceforvridning mellem aktørerne. 
 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER OG DOKUMENTATION AF SAGSBEHANDLING 

DPA-System ønsker, at administrationen af producentansvaret er præget af maksimal gennemsigtighed. 
Derfor dokumenteres alle administrative processer i form af proceduredokumenter, som beskriver, hvorle-
des bestemmelserne i bekendtgørelsen for WEEE og for BAT er udmøntet i praksis. På DPA-Systems hjem-
meside er det således muligt at fremsøge og læse alle væsentlige administrative procedurer, som anvendes 
af DPA-System på WEEE- og BAT-området. Fremadrettet skal tilsvarende procedurer etableres for området 
ELV. Procedurerne beskriver fx registrering og indberetning, revisorerklæringer, tildelingsordningen, gebyr-
beregning og sikkerhedsstillelse. Procedurebeskrivelserne udgør hermed de praktiske vejledninger for, 
hvordan producenter, kollektive ordninger og kommuner skal agere indenfor producentansvaret. Foruden 
procedurebeskrivelserne har DPA-System samlet et større antal dokumenter, som har relevans for produ-
centansvaret. Der er i løbet af 2012 tilført yderligere dokumenter til dokumentsamlingen, bl.a. Afrapporte-
ring af indkomne revisorerklæringer til Miljøstyrelsen, Produktvurdering og afgørelse vedrørende solcelle-
paneler og Output fra EWRN-konference om WEEE2. 
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I løbet af 2012 har DPA-System udviklet et journaliseringssystem, der skal indeholde den dokumentation, 
der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser og som skal sikre, at DPA-System kan opfylde kravene i 
henhold til bestemmelserne om offentlighed i forvaltningen, herunder reglerne om aktindsigt. Der skal 
ligeledes etableres et system til at importere historiske dokumenter til journaliseringssystemet. Journalise-
ringssystemet tages i brug i løbet af 2013. 
 

ADVISERINGSSYSTEMET 

DPA-System tilstræber, som en service og i tråd med god forvaltningsskik, at hjælpe brugerne med at huske 
tidsfrister for indberetning m.v. Tillige ønsker DPA-System, at brugerne af DPA-Systems systemer modtager 
kvittering for deres aktiviteter, idet adviseringerne forbedrer producenternes muligheder for at leve op til 
bestemmelserne i forbindelse med producentansvaret. DPA-System benytter til dette formål fællesbeteg-
nelsen ”adviseringssystemet”, for en automatisk, semiautomatisk eller manuelt initieret udsendelse af 
mails til producenter, kollektive ordninger, kommuner og evt. andre målgrupper. Disse mails består fx i: 

 Påmindelser, fx om frister for indberetning eller manglende indsendelser af erklæringer.  

 Kvitteringer for de handlinger, som producenterne eller andre har udført i registrerings- eller 

indberetningssystemet. 

 Status til kollektive ordninger i forbindelse med afsluttet årlig indberetning. 

 Advis om ændringer i kommuneregistret, om ændringer for indsamlingsstederne, som de kol-

lektive ordninger og genvindingsvirksomhederne skal reagere på. 

 Genfremsendelse af kodeord, hvis disse er bortkommet. 

Adviseringssystemet er i 2012 blevet fuldt integreret i it-systemet, og bidrager til at frigøre DPA-System 
tidsforbrug i forbindelse med rutineprægede opgaver til andre arbejdsopgaver. Se det kvantitative omfang 
af Adviseringssystemet i afsnittet ”Statistik for informationsformidling”. 

PRODUKTVURDERINGER   

I henhold til bekendtgørelserne skal DPA-System træffe bindende vurderinger af, hvorvidt et udstyr eller en 
produktgruppe er omfattet af producentansvar. DPA-System er i forbindelse med produktvurderingerne i 
tæt kontakt til et netværk af brancheorganisationerne og toneangivende virksomheder, for at få faglig spar-
ring. DPA-System har udarbejdet en ny dokumentserie, benævnt produktvurderinger, som løbende vil blive 
offentliggjort på hjemmesiden, når nye vurderinger er foretaget.   

ÅRLIG WEEE OG BAT STATISTIK  

I 2012 har DPA-System i lighed med tidligere år offentliggjort en statistik, som giver en samlet oversigt over 
de informationer, der er indberettet af producenterne på både WEEE og BAT området. Der tilkommer lø-
bende nye statistikker, som sammenstiller det statistiske materiale på en sådan måde, at effektiviteten af 
producentansvaret fremgår tydeligt. Den årlige statistik indeholder tillige informationer, der vedrører ind-
samlede mængder opgjort per kommune, for både elektrisk udstyr og batterier. Ligeledes er der statistik-
ker, der beskriver effektiviteten af miljøbehandlingsanlæggene, som behandler batterier og elskrot.  
 
Der har ligesom de tidligere år været stor interesse for statistikken. Årsstatistikkerne er placeret på DPA-
Systems hjemmeside og er på denne måde tilgængelig for alle. 

INTERNATIONALT SAMARBEJDE 

DPA-System tilsluttede sig i 2007 det fælles europæiske netværk af producentregistre EWRN (Europæiske 
WEEE Registres Netværk). Dette uformelle netværk samarbejder om udveksling af information på tværs af 
landegrænser, og virker bl.a. for samordning af fortolkninger og procedurer af lovgivningen for producen-
terne i alle de europæiske lande.  
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DPA-System har samarbejdet tæt med netværket bl.a. med henblik på at etablere en fælles europæisk me-
tode og et værktøj til brug for vurdering af, hvorvidt produkter er omfattet af WEEE bestemmelserne eller 
ej. I den anledning har der i 2012 været afholdt flere møder med centrale aktører i EWRN, for at drøfte 
mulighederne for yderligere harmonisering. Det største af møderne, EWRN-konferencen i maj 2012, har 
været afholdt i København med DPA-System som vært. Konferencen blev afholdt i samarbejde med EWRN, 
DI og Miljøstyrelsen.  
 
Det internationale samarbejde, i regi af EWRN, bygger på frivillighed, idet der ikke er nogen væsentlige 
formelle bestemmelser i de europæiske direktiver eller i national lovgivning, der direkte tilsiger registrene 
at samarbejde internationalt. Selvom der er tale om et frivilligt netværk har både EU kommissionen og en 
række nationale myndigheder taget kontakt til netværket, for at udnytte de kompetencer, som findes her. 

VIDENDELING OG KONTAKT MED AKTØRER OG INTERESSENTER 

En del af de løbende driftsopgaver i DPA-System består af dialog med de centrale aktører i producentansva-
ret. Dialogen er kendetegnet ved, at DPA-System i forbindelse med den daglige drift af registrene og den 
generelle informationsformidling, indgår i en betydelig videndeling med aktørerne. Denne videndeling er i 
2012 udvidet med etableringen af det elektroniske nyhedsbrev.  
 
Nogle af de kollektive ordninger i Danmark har også selskaber i resten af Europa, hvorfor der gennem disse 
udveksles viden om, hvordan strukturer og procedurer er etableret i de øvrige lande. Der kan i en række 
tilfælde hentes god inspiration til harmonisering ved denne dialog, som har været opretholdt gennem hele 
2012. 
 
I løbet af 2012 har DPA-System medvirket i en lang række konferencer og workshops, bl.a. i regi af Miljøsty-
relsen og DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald). Indholdet af konferencer og workshops viser med 
al tydelighed, at der mere end nogensinde er fokus på at udnytte de ressourcer, der findes i affaldet og at 
producentansvaret rummer et potentiale, for at indsamle og sikre de begrænsede ressourcer til brug for de 
europæiske producenter. I 2013 forventes Miljøministerens ressourcestrategi af blive offentliggjort. Det 
forventes, at WEEE-området vil få en central plads i strategien. 
 
Der eksisterer fortsat en stor opgave med løbende at vejlede producenter i Danmark og i udlandet i forbin-
delse med deres registrering i producentregistret og i forbindelse med de årlige indberetninger. Videre 
betyder den forøgede internationalisering blandt virksomhederne, at indberetning til producentregistret og 
informationssøgningen på hjemmesiden i stadigt højere grad foretages af personer, der ikke har dansk som 
modersmål. Derfor tilstræber DPA-System til stadighed, at det er muligt at få hurtig adgang til informatio-
nen på både dansk og engelsk på hjemmesiden 
 
Der er en løbende og omfattende dialog mellem DPA-System og producenterne. Der har været afholdt en 
lang række møder med enkeltstående større producenter, som har ønsket et dybere kendskab til produ-
centansvaret. Også brancheorganisationer, branchefællesskaber og erfagrupper af producenter har der 
været afholdt møder med. Der er afholdt koordineringsmøder med de kollektive ordninger, herunder mø-
der, hvorunder der er drøftet tildelingsprincipper, sikkerhedsstillelse for små producenter og dual-use pro-
blemstillinger, dvs. skelnen mellem produkter til husholdninger og til erhverv. Hertil kommer drøftelser 
med alle områdets aktører af problemstillinger vedrørende håndteringen af udtjente produkter, der inde-
holder radioaktive stoffer.  
 
Der eksisterer fortsat et stort behov for at vejlede producenterne om, hvilke produkter der er omfattet af 
producentansvaret, samt hvilke opgaver der skal varetages af producenterne, henholdsvis de kollektive 
ordninger, kommunerne og af DPA-System.  
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I løbet af året har DPA-System udformet en række dokumenter med oplysninger om forhold, der vedrører 
producentansvaret, fx dokument om håndtering af elektronik, der indeholder radioaktive stoffer og kapaci-
tetsmærkning af batterier. Oplysningerne har været efterspurgt af producenterne gennem længere tid.  
 
Også kommuner, affaldsselskaber og genvindingsvirksomheder har i 2012 rettet mange henvendelser til 
DPA-System.  
 
Den løbende omtale i medierne har affødt en lang række henvendelser ikke blot fra potentielle producen-
ter og importører, men også fra flere medier, studerende og andre, som søger kendskab til producentan-
svarsordningen. 
 
Endelig er der jævnligt kontakt til Erhvervsministeriet og til SKAT i relation til producenternes registrering 
og afgiftspligt for bærbare batterier. DPA-System informerer producenterne om, hvordan de registrerer sig 
hos Virk.dk og hvorledes producenternes dataindberetninger til SKAT modtages af DPA-System.  
 
Ovenstående viser, at der er et stort behov for erfaringsudveksling alle aktører imellem. 
 

FREE-RIDER/INFORMATIONSPROJEKT FOR BAT OG TILSYN MED REVISORERKLÆRINGER 

Miljøstyrelsen påbegyndte i 2012 arbejdet med at iværksætte en kampagne overfor potentielle Free-riders 
på BAT området. Mange af de praktiske opgaver i forbindelse med kampagnen blev udført af DPA-System.  
 
Miljøstyrelsen har i 2011 og 2012 gennemført et projekt med tilsyn af virksomheder, hvis revisorerklærin-
ger har udvist betydelige afvigelser. DPA-System har tilvejebragt det datamæssige grundlag for tilsynspro-
jektet, ligesom DPA-System, efter ønske fra Miljøstyrelsen, har deltaget i tilsynsmøderne med virksomhe-
derne. Tilsynsprojektet for revisorerklæringerne har vist, at der blandt virksomhederne er et stort behov for 
information vedrørende forskellen på indberetningen af data til producentregistret og rapportering til de 
kollektive ordninger. Projektet har ligeledes vist, at de fejl og mangler, som påvises ved revisorkontrollen, i 
mange tilfælde ikke har ført til, at rettelserne foretages i producentregistret, som det var tilsigtet. Endelig 
har projektet vist, at nogle virksomheder skulle efterangive betydelige mængder, mens andre virksomheder 
havde indberettet for store mængder. Tilsynet har således medvirket til at reducere konkurrenceforvrid-
ningen mellem producenterne. En væsentlig del af de praktiske opgaver er blevet varetaget af DPA-System, 
som i den 2-årige periode har anvendt mere end 200 timer på opgaven. Tilsynet blev påbegyndt i slutnin-
gen af 2010 og det var forventet, at det kunne afsluttes i 2012. Det har efterfølgende vist sig, at tilsynet 
først kan afsluttes i 2013.  
 
DPA-System har ved implementeringen af den elektroniske revisorerklæring i 2012 effektiviseret systemet. 
Herved forventes processen at blive mere enkel og mindre arbejdskrævende for såvel producenter og im-
portører, som for revisorerne og for tilsynsmyndigheden.  
 
Miljøstyrelsen har, på baggrund af de afvigelser, som er konstateret i revisorerklæringerne, påbegyndt et 
tilsyn med de virksomheder, som har fået konstateret væsentlige afvigelser.  
 

LØBENDE TILPASNING OG OPTIMERING AF REGISTERSYSTEMER OG ØVRIGE IT-SYSTEMER 

Foruden arbejdet med de større selvstændige it-projekter, anvendes mange ressourcer på at vedligeholde 
og tilpasse registersystemerne og øvrige it-systemer hos DPA-System, således at disse hele tiden virker 
optimalt for brugerne. I løbet af 2012 har medarbejderne i DPA-System brugt mange timer på at identifice-
re og beskrive muligheder for optimering af it-systemerne, og i særdeleshed brugergrænsefladen til bru-
gerne af systemerne. Identificeringen af optimeringsområderne er i vidt omfang sket i samarbejde med 
brugerne. DPA-Systems medarbejdere har udformet kravspecifikationer og har, efter den tekniske imple-
mentering, yderligere forbrugt megen tid på at teste de tekniske tilpasninger. Dertil kommer, at it-
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leverandørerne har forbrugt mere end 150 arbejdstimer alene på disse mindre optimeringsopgaver. DPA-
System arbejder på denne måde systematisk i retning af, at blive en fuldstændig digital virksomhed, som 
det er forudsat i DPA-Systems informationspolitik. 
 

ØGET IT-TEKNISK KOMPLEKSITET VED AFGIVELSE AF REVISORERKLÆRINGER 

Ved en ændring af lovgivningen er der nu givet længere frist for virksomhederne til at udforme revisorer-
klæringerne. Generelt har virksomhederne op til 5 måneders frist, efter afsluttet regnskabsår, til at udfor-
me erklæringerne. For de virksomheder, der arbejder med forskudt regnskabsår er der ligeledes en 5 må-
neders frist for udformning af erklæringerne. Lovændringerne betyder for DPA-System, at de revisorerklæ-
ringer, der vedrører et kalenderårs indberetninger, tidligst foreligger 5 måneder efter kalenderårets afslut-
ning og i nogle tilfælde mere end et år efter indberetningen. Denne forøgede kompleksitet har medført en 
række tekniske ændringer i den elektroniske revisorerklæring, samt i det såkaldte adviseringssystem, der 
udsender elektroniske advis og bekræftelser, der knytter sig til aktiviteterne i systemet for revisorerklærin-
gerne.  
 
Det skal nævnes, at anvendelsen af Nem Id for virksomheder fremadrettet vil blive en del af dette system, 
ligesom det skal være muligt at udforme erklæringer fra tidligere år. Yderligere skal der udvikles funktioner, 
som gør det lettere for revisorerne, at konstatere, når der er diskrepans mellem de til producentregistret 
indberettede mængder og de mængder, der fremkommer ved kontrol i virksomheden. 
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En vigtig del af den daglige drift af sekretariatet er interaktionen med de interessenter som på den 
ene eller anden måde er knyttet til producentansvaret. Herigennem indhentes og deles den infor-
mation, som er nødvendig i en videnbaseret organisation. Ligesom sidste år vises her i tal, hvor-
dan videndelingen kommer til udtryk. 
 
Af oversigterne i nærværende afsnit fremgår en række nøgletal, som kan illustrere ressourceforbruget for 
en del af kommunikationsopgaven for DPA-System. 
 
Videndeling og informationsformidling baserer sig primært på anvendelse af de almene elektroniske medi-
er; hjemmeside, e-mail og telefon. Men også informationsmøder med eksterne interessenter afholdes lø-
bende, se tabel 4. 
 

KONTAKT VIA E-MAIL  

Tabel 1 og 2 angiver antallet af henvendelser som DPA-System har modtaget og forholdt sig til ved enten 
orientering eller besvarelse pr. mail, telefon eller andet. Interaktionen med aktørerne i 2012 er sammenstil-
let med tallene for 2011 i Figur 1 og 2. Den første tabel viser en opgørelse af interaktionen på hovedpost-
kassen info@dpa-system.dk, som alle medarbejdere benytter, mens tabel 2 viser en summering af interak-
tionen i medarbejderenes individuelle postkasser.  
 
Intern korrespondance indgår ikke i opgørelsen, ej heller indgår såkaldte ”spammails” eller andet som ikke 
er af faglig betydning for arbejdet i DPA-System. Således fremgår udelukkende antallet af de individuelle 
korrespondancer, som DPA-System har fortaget i forbindelse med den daglige drift. Besvarelserne er grup-
peret efter hovedopgaver og de primære aktørgrupper.  
 
Udover den individuelle korrespondance fortager DPA-System såkaldte ”masseudsendelser” til producenter 
og importører, kommuner og indsamlingssteder, som følge af de årlige hovedopgaver og/eller aktiviteter, 
der berører hele grupper af aktører. I 2012 blev der foretaget masseudsendelser vedrørende elektronisk 
revisorerklæring, årlig indberetning, påmindelse om årlig indberetning, påmindelse om revisorerklæring, 
påmindelse om manglende modtagelse af bekræftelse og/eller mængdeindberetning, tildelingsordningen 
til både producenter og kommuner.  
 

ADVISERINGSSYSTEM 

I 2012 er størstedelen af den mest rutineprægede kommunikation med aktørerne overtaget af it-systemets 
såkaldte adviseringssystem. Systemet udsender automatisk en specifik meddelelse ud til brugeren, når en 
given handling, er udført i registrene. I tabel 3 vises antallet af beskeder som it-systemet har udsendt pr. 
automatik i 2012.  
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TABEL 1: SKRIFTLIGE HENVENDELSER OPDELT PÅ EMNER FOR 2012 

 
Fælles postkasse DPA-System 

 
År 2011 År 2012 

Kommuner, studerende og andre interessenter spg. 46 99 

Virksomheder spg. 200 230 

Kollektive ordninger (Registeradministration mv.) 161 233 

Miljøstyrelsen-Lovgivning og sagsbehandling 47 112 

Registreringsproces, fakturering og påmindelser 172 190 

Revisorerklæringer* 452 950 

Sikkerhedsstillelse og tildeling 24 72 

Årlig indberetning og påmindelser 354 203 

I alt 1456 2089 

* 2012 er første år hvor revisor- og ledelseserklæringer skal udarbejdes elektronisk. Det relativt store antal henvendelser skyldes 
primært, at erklæringerne blev modtaget pr. mail frem for almindelig post, DPA-System kvitterer og systematiserer herefter de 
indkomne dokumenter. Derudover var der generelt en nysgerrighed forbundet med anvendelsen af systemet, som udløste dialog 
med både revisorer og producenter. Denne store stigning i antallet af henvendelser er dog tilsvarende faldet i statistikken over 
medarbejdernes postkasser over kontakt med producenter og virksomheder (se nedenstående). 

 

TABEL 2: BESVARELSER PÅ ØVRIGE SKRIFTLIGE HENVENDELSER OPDELT PÅ AKTØRER FOR 2012 

Medarbejderes postkasse År 2011 År 2012  

Bestyrelsen og erhvervsbrancheorganisationer 273 345 

EU-EWRN 167 619 

IT (SKAT, E&S, og Revision) 718 1165 

Kollektive ordninger 695 624 

Kommuner 101 70 

Miljøstyrelsen 408 631 

Producenter/virksomheder 1261 423 

Øvrige (presse, studerende, udland) 196 517 

 I alt 3819 4394 

* Der ses en tydelig stigning i interaktionen mellem myndigheder, erhvervsbrancheorganisationer EU-netværk og øvrige (presse, 

udland mv.), hvilket skyldes vedtagelsen af det nye WEEE-direktiv og implementeringen heraf, samt afholdt EWRN-konference i maj 
2012. Desuden er et interaktivt ”Scoping-Tool” mellem EU-registrene blevet iværksat, som skaber en del trafik i enkelte medarbej-
deres postkasser. Endelig er den danske ressourcestrategi også medvirkende til en øget interaktion mellem DPA-System, myndig-
heder og erhvervsbrancheorganisationer. 
 
På figurerne næste side er de udsving, som er beskrevet i noterne til tabellerne, illustreret ved to søjle dia-
grammer. Adviseringssystemet som omtales sidst i dette afsnit, har afløst en del henvendelser om bl.a. 
”glemt password” og ”kvitteringer for modtagelser” mv. Men da dette ikke tidligere er regnet med i stati-
stikken over videndeling med aktørerne har opgørelse af udsendte adviseringer ikke direkte indflydelse på 
statistikken over henvendelser til DPA-System. 
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FIGUR 1: INTERAKTIONEN MED AKTØRER FRA HOVEDPOSTKASSE I 2011 OG 2012 
 

 
 
 
 

FIGUR 2: INTERAKTIONEN MELLEM AKTØRER I MEDARBEJDER POSTKASSER 2011 OG 2012 
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ADVISERINGSSYSTEMET 

En del af driften af producent- og kommuneregistret kan betegnes som værende rutinepræget, hvad angår 
de informationer som producenterne og kommunerne skal modtage i forbindelse med udførte handlinger. 
Eksempelvis kan nævnes meddelelser om, at en registrering er godkendt, en revisorerklæring er modtaget, 
eller at der er ændringer til et kommunalt indsamlingssted.  
 
I 2012 er størstedelen af den type informationsopgaver overtaget af it-systemets såkaldte adviseringssy-
stem. Systemet udsender således automatisk en specifik meddelelse ud til brugeren, når en given handling, 
er udført i registrene. Systemet udvikles og tilrettes løbende efter aktørernes behov. 
 
Det automatiserede, elektroniske udsendelsessystem fritager DPA-System for meget rutinearbejde til gavn 
for andre opgaver. I Tabel 3 vises antallet af meddelelser til brugerne som it-systemet sendte ud automa-
tisk.  
 

TABEL 3: AUTOMATISKE UDSENDELSER TIL PRODUCENTER OG KOMMUNER 

Automatiske adviseringer 2012 

Varslinger om kommunale indsamlingssteder 365 

Ændring i producentens registrering 297 

Revisor-/ledelseserklæringsforløb 3638 

I alt 4300 

 

MØDER MED AKTØRER OG INTERESSENTER 

Udover de årligt fastsatte bestyrelsesmøder afholder DPA-System løbende koordinerings- og samarbejds-
møder med hovedaktørerne. Derudover afholdes efter ønske informationsmøder med brancher og indivi-
duelle producenter, når der opstår specifikke behov for orientering og redegørelser vedrørende producent-
ansvaret. Initiativet til disse informationsmøder tages altovervejende af brancherne og virksomhederne 
eller disses netværk i samarbejde med DPA-System. Journalister, studerende og udenlandske interessenter 
kontakter ligeledes DPA-System jævnligt for interviews og uddybende information. Tabel 4 viser mødeakti-
viteten i 2012. 

 

TABEL 4: AFHOLDELSE AF MØDER FORDELT PÅ HOVEDAKTØRER 

Møder 2011 2012 

Kollektive ordninger 25 12 

Producenter/virksomheder 19 9 

Industribrancheforeninger 23 31 

Kommuner 12 4 

Miljøstyrelsen + Minister 32 42 

IT (SKAT, E&S og andre underleverandører af it) 65 44 

EU-EWRN (Netværk af registre i Europa) 7 17 

Øvrige (Presse, studerende, udland) 35 27 

I alt 218 186 
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FIGUR 3: AFHOLDTE MØDER MED EKSTERNE AKTØRER 2011 OG 2012 
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 Finansiering af aktiviteter 2012 14.

Finansieringen af DPA-System sker via gebyrindbetalinger fra producenterne. Gebyrsatserne regu-
leres årligt og baserer sig på de mængder af elektrisk udstyr og batterier, som producenter og im-
portører markedsfører i Danmark, som er indberettet til DPA-System. Dette afsnit beskriver udvik-
lingen i gebyrer og mængder, samt hvorledes gebyrerne er sammensat. 
 
Driften af DPA-System finansieres af gebyrindbetalinger fra producenter og importører. Gebyrbestemmel-
serne for WEEE området er senest ændret ved ikrafttrædelse af Elektronikaffalds-bekendtgørelse nr. 1296, 
mens gebyrbestemmelserne for batterier er fastsat i Batteribekendtgørelsen nr. 1186. Det er Miljøstyrelsen 
der hvert år endeligt fastsætter gebyrernes størrelse efter indstilling fra DPA-System.  
 
DPA-System opererer som en non-profit organisation. Derfor skal indtægter og udgifter løbende holdes i 
balance. Bestyrelsen søger samtidig, at udviklingen i gebyrsatserne fastholdes på et jævnt niveau. Derfor 
har bestyrelsen i forbindelse med beregning af gebyrerne for 2012 indstillet, at gebyrernes størrelse blev 
fastsat sådan, at det medførte et planlagt underskud på cirka 2 mio. DKK. Det planlagte underskud, som 
efterfølgende blev realiseret, har således haft til formål, at nedbringe egenkapitalen med et tilsvarende 
beløb.  
 
Der bruges i DPA-System tiltagende ressourcer i forbindelse med at opkræve gebyrerne. Hovedårsagen til 
dette synes at være, at virksomhederne opbygger en lang række systemer til at sikre deres udbetalinger til 
kreditorer og andre. Disse sikkerhedsprocedurer medfører i mange tilfælde, at indbetalingen af gebyrerne 
ikke sker indenfor betalingsfristen, eller at betalingen ikke finder sted, fordi der ikke hos virksomheden er 
udpeget nogen ansvarlig, der kan tage stilling til og attestere fakturaen vedrørende gebyrerne. I andre til-
fælde har virksomhederne udlagt betaling af fakturaer til en anden organisation, end den der er registreret 
i producentregistret. I nogle tilfælde er modtagelse og betaling af fakturaer henlagt til en organisation i 
udlandet. Sidstnævnte betyder, at der ofte opstår omkostninger til pengeoverførsler mellem pengeinstitut-
ter og kursdifferencer, som betyder, at der ikke indbetales korrekt gebyr til DPA-System. 

GEBYRSTRUKTUR OG GEBYRSATSER FOR WEEE 

Gebyrstruktur for WEEE består af et éngangsgebyr for producentens registrering på DKK 1.000 (eller DKK 
500 såfremt producenten allerede er registreret for producentansvar for batterier), samt et årligt mængde-
baseret gebyr, som fastsættes i forhold til producentens årlige markedsførte mængde af udstyr målt i kilo 
per kategori. De 10 kategorier er: 
 
Kategori 1. Store husholdningsapparater. 
Kategori 2. Små husholdningsapparater. 
Kategori 3. IT- og teleudstyr. 
Kategori 4. Forbrugerudstyr. 
Kategori 5. Belysningsudstyr. 
Kategori 6. Elektrisk og elektronisk værktøj. 
Kategori 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr. 
Kategori 8. Medicinsk udstyr. 
Kategori 9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter. 
Kategori 10. Salgsautomater. 
 
I tillæg betales et årligt gebyr for de mængder af udstyr målt i kilo, der markedsføres til private husholdnin-
ger, og som derved indgår i den såkaldte tildelingsordning. For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at 
der findes et minimumsgebyr på DKK 250, såfremt beregningen af det mængdebaserede gebyr udgør et 
beløb, der er mindre end DKK 250. 
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Yderligere findes et administrativt gebyr, som på timebasis debiteres producenter og kollektive ordninger, 
for særligt forbrug af administrativ tid i DPA-System. Timesatsen for forbrug af administrativ tid udgjorde i 
2012 DKK 606.  
 
Det er de mængdebaserede gebyrer, der i altovervejende grad dækker finansieringen af DPA-Systems drift. 
Udviklingen i gebyrsatserne for WEEE fremgår af tabel 5. Det fremgår af tabel 5, at det mængdebaserede 
gebyr for WEEE området hidtil har haft et jævnt niveau på DKK 0,02 – 0,03 per kilo per år. 

TABEL 5 WEEE-GEBYRER I DKK 

WEEE gebyrer  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Generelt mængdegebyr for samlede 
mængder 

 
0,02 

 
0,02 

 
0,03 

 
0,02 

 
0,02 0,01 

Tillægsgebyr for mængder til hushold-
ninger (tildelingsordningen) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,01 

 
0,01 0,01 

  
Til grund for faktureringen af mængdegebyret for 2012 er anvendt en markedsført mængde på i alt 
140.114.957 kilo, hvilket er den mængde, som producenterne har indberettet som totalt markedsført i 
2011. Til sammenligning er der i tabel 6 angivet mængderne for de foregående år. 

  
TABEL 6 INDBERETTEDE MÆNGDER WEEE 

År 
Indberettede realiserede 

markedsførte mængder i kilo 
(WEEE) 

Indeks for 
markedsførte 

mængder 

2006 178.942.445 100 

2007 176.470.570 99 

2008 161.988.533 86 

2009 146.071.081 82 

2010 147.124.781 82 

2011 140.114.957 78 

Note: 2006 = 100. Tallene for 2012 bliver indberettet til DPA-System i perioden 1. januar til 31. marts 2013. 

 
I tabel 7 vises de gebyrer der reelt blev faktureret i 2012. 

TABEL 7 FAKTUREREDE MÆNGDEBASEREDE GEBYRER 2012, WEEE I DKK 

Kategori 
Mængdebaseret gebyr, gene-

relt 2012 
Mængdebaseret gebyr, tilde-

ling 2012 

1. Store husholdningsapparater 632.038 589.564 

2. Små husholdningsapparater 137.876 130.686 

3. It og teleudstyr 238.700 155.274 

4. Forbrugerudstyr 168.024 155.337 

5. Belysningsudstyr 41.354 15.015 

6. Elektrisk og elektronisk værktøj 87.592 64.811 

7. Legetøj, fritids- og sportsudstyr 31.829 33.073 

8. Medicinsk udstyr 22.177 1.373 

9. Overvågnings- og reguleringsudstyr 22.293 1.906 

10. Salgsautomater 4.881 0 

I alt 1.386.764 1.147.039 

Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2012, Axapta  
Note: Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med de indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret et 
minimumsgebyr. 
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GEBYRSTRUKTUR OG GEBYRSATSER FOR BAT 
Gebyrstrukturen for BAT består af et éngangsgebyr for producentens registrering på DKK 1.000, (hvis pro-
ducenten allerede er registreret for WEEE er registreringsgebyret DKK 500). Derudover betales et generelt 
årligt mængdebaseret gebyr, som fastsættes i forhold til producentens årlige markedsførte mængde i kilo 
per kategori. De 3 kategorier er: 
 

 Bærbare batterier 

 Industribatterier 

 Bilbatterier 
 
I tillæg betales et årligt gebyr for bærbare batterier, da disse indgår i den såkaldte tildelingsordning. 
For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at der findes et minimumsgebyr på DKK 250, såfremt bereg-
ningen af det mængdebaserede gebyr udgør et beløb, der er mindre end DKK 250. Yderligere findes et ad-
ministrativt gebyr, som på timebasis debiteres producenter og kollektive ordninger, for ekstraordinært 
forbrug af administrativ tid i DPA-System. Timesatsen for forbrug af administrativ tid udgjorde i 2012 DKK 
606.  
 
Det er de mængdebaserede gebyrer, der i altovervejende grad dækker finansieringen af DPA-Systems drift. 
Miljøministeren skal hvert år godkende DPA-Systems gebyrsatser for det mængdebaserede gebyr. Udviklin-
gen i gebyrsatserne for BAT fremgår af tabel 8.  
 

TABEL 8 BAT-GEBYRER I DKK 

BAT gebyrer  2009 2010 2011 2012 

Generelt mængdegebyr for samlede mængder batte-
rier 0,08 0,05 0,03 0,02 

Tillægsgebyr for bærbare batterier (tildelingsordnin-
gen) 0,09 0,08 0,04 0,03 

Note: Producentansvaret for batterier trådte i kraft 1. januar 2009. 

 
Gebyrsatserne for batterier i 2012 er baseret på producenternes markedsførte mængder af batterier i 
2011. Mængderne fremgår af oversigten herunder. 
 

TABEL 9 INDBERETTEDE MÆNGDER BAT -KILO 

Kategori 
Indberettede realiserede markedsførte mængder i kilo 

2009 2010 2011 

Bærbare batterier 3.615.742 3.061.493 3.381.598 

Industribatterier 6.349.581 8.770.748 8.882.620 

Bilbatterier 10.984.906 11.956.413 11.174.466 

I alt 20.950.229 23.788.654 23.438.684 

 
Note: Tabel 9 viser den realiserede mængde af markedsførte batterier i 2009, 2010 og 2011. Tallene for 2012 bliver indberettet til DPA-System i 
perioden 1. januar til 31. marts 2013.   
 
I Tabel 10 angives de gebyrer som reelt blev faktureret i 2012. 
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TABEL 10 FAKTUREREDE MÆNGDEBASEREDE GEBYRER 2012, BAT I DKK 

Kategori 
Mængdebaseret gebyr,  

generelt 2012 
Mængdebaseret gebyr, 

tildeling 2012 

Bærbare batterier 61.188 91.782 

Industribatterier 170.009 - 

Bilbatterier 218.876 - 

I alt 450.073 91.782 

Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2012, Axapta 
Note: Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med de indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret et 
minimumsgebyr. 
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 Opfølgning på målsætninger for 2012 15.

I det følgende findes en beskrivelse af de væsentligste opgaver, som har været udpeget for 2012. 
Hertil kommer en beskrivelse af hvorvidt, og i hvilket omfang opgaverne er løst.  
 

ETABLERING AF INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIK 

I forlængelse af bestyrelsens strategimøde i 2011 er der i løbet af 2012 udarbejdet en overordnet politik for 
information og kommunikation i DPA-System. Resultatet af arbejdet i sekretariatet forelå i slutningen af 
2012 i form af 2 dokumenter, der beskriver og gennemgår principperne for både intern og ekstern informa-
tion og kommunikation i organisationen 

NYE FACILITETER TIL INFORMATION OG KOMMUNIKATION 

Som en direkte konsekvens af informations- og kommunikationspolitikken har DPA-System i løbet af 2012 
arbejdet med udvikling af et system til et elektronisk nyhedsbrev, et journaliseringssystem, et ekstranet til 
bestyrelsen og en Whistleblower-funktion. Alle de nævnte systemer er færdigudviklet og taget i brug ved 
udgangen af 2012. DPA-Systems første nyhedsbrev udkom medio december 2012. 

NYE FACILITETER I PRODUCENTREGISTRET 

For at det nationale register skulle kunne håndtere de nye indberetningskrav, som fremkom som følge af 
revisionen af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen i 2011, har der været arbejdet med at implementere nye 
registreringsfaciliteter. De nye registreringsfaciliteter er implementeret i løbet af året, herunder mulighe-
den for at registrere modtageanlæg, samt eksportere hele datasæt af b.la. Indsamlede mængder pr. ind-
samlingssted. 
 
Indberetning af de indsamlede mængder elskrot per kommune har udgjort et nyt område for indberetning, 
som er blevet implementeret i løbet af 2011. Denne indberetning har givet mulighed for, at sammenligne 
de indsamlede mængder, både af elektronik og batterier, for hver af landets kommuner. 
 
Tildelingen af indsamlingssteder til producenterne sker hvert år per 1. juni, hvorunder DPA-System publice-
rer tildelingen på hjemmesiden. Imidlertid træder selve tildelingensperioden først i kraft per 1. september. 
Det betyder, at det skal være muligt at håndtere flere tildelinger i registersystemet på samme tid. Det bety-
der ligeledes, at der skal være mulighed for at fremsøge vise tildelinger for forskellige perioder grafisk. Dis-
se faciliteter er blevet implementeret i producentregistret i løbet af 2012.  
 
Den største nyskabelse i producentregistret er etableringen af indberetningssystem for de elektroniske 
revisorerklæringer. Forud for etableringen af systemet har der været tæt kontakt til toneangivende revisor-
firmaer, producenter, kollektive ordninger og Miljøstyrelsen, for at sikre, at systemet opfylder flest mulige 
krav og ønsker fra de centrale aktører. Systemet blev implementeret umiddelbart forud for starten af ind-
beretningsperioden, som startede 1. januar 2012. Der er planlagt yderligere en række faciliteter i systemet, 
for at øge effektiviteten for brugerne, herunder skal nævnes integration med Nem Id for virksomheder og 
muligheden for at udforme revisorerklæringer for tidligere år. 
 

OPGRADERING AF INFORMATIONSSTYRINGSSYSTEMET, COMPOSITE C1 

I 2009 implementerede DPA-System et helt nyt system til informationsstyring – et såkaldt CMS (Content 
Management System). Leverandøren lancerede i løbet af 2010, 2011 og 2012 en lang række opgraderinger 
til systemet. På denne baggrund har DPA-System valgt, at gennemføre én større og samlet opgradering af 
systemet hvert år, således at systemet til stadighed fremstår i en opdateret version. Seneste opgraderingen 
er gennemført ultimo 2012. En tilsvarende større opgradering forventes i 2013.  
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DOKUMENTHÅNDTERINGS- OG SØGESYSTEM 

Hjemmesidens informationsafsnit er fortløbende blevet opdateret og kraftigt udvidet med nyeste informa-
tioner, bl.a. som følge af løbende ændringer af lovgrundlaget. Det har været ambitionen for DPA-System, at 
gøre hjemmesiden stadigt mere brugervenlig, dels ved løbende at justere opbygningen af brugergrænsefla-
den på baggrund af oplevelserne hos brugerne, dels ved at tilføre flere vejledninger, der kan hjælpe produ-
centerne til bedre at forstå alle aspekter af producentansvaret. Med tilførslen af de mange nye informatio-
ner, har hjemmesiden fået karakter af en egentlig portal for producentansvars-området.  
 
Med de mange informationer af meget varierende type, er der opstået et nyt behov for at give brugerne 
mulighed for, at den relevante information kan fremsøges uanset om brugeren af systemet har mange eller 
få it-færdigheder. Derfor er der blevet udviklet en samlet søgefunktion, som både giver brugeren mulighed 
for at søge informationer i hjemmesidens informationsafsnit og i de offentligt tilgængelige registre.  
 
Dokumenthåndteringssystemet udgør en integreret del af søgemaskinen på hjemmesiden. Det er således 
det grundlæggende princip, at alle søgninger tager sit udgangspunkt i den samme søgefunktion. På denne 
baggrund er søgefaciliteterne samlet på forsiden af DPA-Systems hjemmeside. Fra dette felt kan der søges i 
producent- og kommuneregistret, på hjemmesiden oplysningssider og i dokumentsøgesystemet. 
 
Dokumenthåndteringssystemet, er et avanceret system til strukturering, lagring og fremfinding af doku-
menter, som kan indeholde alle de mange forskellige specialdokumenter, som tilgår biblioteket hos DPA-
System. Dokumenthåndteringssystemet vil foruden de mange eksisterende dokumentserier fremadrettet 
nu også indeholde alle de udsendte nyhedsbreve, som blev introduceret ultimo 2012.  

JOURNALISERINGSSYSTEM 

DPA-System er omfattet af forvaltningsloven og loven om offentlighed i forvaltningen. Det betyder, at der 
er krav om, at DPA-System har et struktureret system til lagring og til at fremfinde dokumenter og sagsak-
ter, der vedrører afgørelser og vurderinger, som DPA-System foretager, herunder dokumenter der kan 
tænkes at indgå i klagesager og/eller sager om aktindsigt. De dokumenter der her er tale om, omfatter også 
dokumenter, der ikke er offentligt tilgængelige via søgesystemet. På denne baggrund og med udgangspunkt 
i informationspolitikken har DPA-System udviklet og implementere et egentligt journaliseringssystem, som 
tages i brug i 2013. Systemet er brugertestet ultimo 2012, hvorefter der er udarbejdet en endelig kravspeci-
fikation fsva. Brugergrænsefladen. 
 

DOKUMENTATION AF IT-ANVENDELSEN I DPA-SYSTEM 

DPA-System har siden etableringen digitaliseret flere og flere af de administrative processer i organisatio-
nen og i relationerne til øvrige aktører. Det betyder, at der er skabt en ny sammenhængende informations-
teknologisk platform. Derfor er der behov for at få dokumenteret systemerne og deres anvendelse, herun-
der at få foretaget en risikovurdering, som er relateret til anvendelsen af disse systemer. Derfor blev der 
ved indgangen til 2012 iværksat et dokumentationsprojekt, der i sidste ende skal føre til en komplet doku-
mentation af it-anvendelsen og de identificerede risici forbundet hermed. DPA-System er kommet godt i 
gang med dette projekt, men det fremstår samtidig klart, at der vil være brug for at arbejde med projektet 
også gennem hele 2013, for at opnå et tilfredsstillende resultat af dokumentations-processen. 

 
  



38   DPA-System Årsrapport 2012 

IV. Del: Årsregnskab 

 Anvendt regnskabspraksis 16.

 

Generelt  
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven efter bestemmelserne for regn-
skabsklasse A. 
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, men er på grund af institutionens for-
øgede aktivitet præciseret på enkelte områder.  
 

Resultatopgørelse og balance  
Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  
 
I delregnskaberne er anført de indtægter, som er direkte henfør bare til hvert af de to områder – WEEE og 
BAT. Udgifterne er anført efter fordelingsnøglen 80/20. 
 
De finansielle poster er fordelt i forhold til egenkapitalen i hvert af de to områder. 
 

Anlægsaktiver  
Etableringsudgifter, herunder kontorinventar og etablering af hjemmeside, er udgiftsført i resultatopgørel-
sen i anskaffelsesåret. 
 

Tilgodehavender  
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. I delregnskaberne er anført de tilgodehavender, som er 
direkte henfør bare til hvert af de to områder, hvor det er muligt.  
 

Likvide midler 
De likvide midler er opgjort til dagsværdi. I delregnskaberne er midlerne fordelt efter en nøgle, der er be-
regnet på baggrund af indtægterne i de to områder, fratrukket tilgodehavender på debitorer i forhold til 
den samlede indtægt.  
 

Der er så vidt muligt reguleret for den del af primo saldoen, som er direkte henfør bar til det tidligere 
WEEE-System. 
 

Skyldige omkostninger 
Udestående skyldige omkostninger måles til den værdi, de skønnes at indgå med. I delregnskaberne er an-
ført de skyldige omkostninger, som er direkte henfør bare til hvert af de to områder, hvor det er muligt. 
Ellers er de skyldige omkostninger fordelt efter den ovenfor nævnte fordelingsnøgle 80/20. 
 

 
Regulering af mængdebaserede indtægter 
Der foretages en regulering til dækning af tab i gebyrindtægter, som følge af reguleringer i producenternes 
indberettede markedsførte mængder, som først meddeles af virksomhederne efter indberetning og debite-
ring og som følge deraf ikke er indgået i beregningen af gebyrsatsen. Denne regulering til tab mv. beregnes 
som 10 % af driftsbudgettet, og saldoen reguleres årligt over resultatopgørelsen og vises særskilt på balan-
cen under passiverne.  
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Der er ikke i 2012 foretaget en regulering til tab, idet det skønnes, at der ikke vil forekomme væsentlige 
reduktioner i de markedsførte mængder. 
 

Henlæggelse til afvikling 
Der foretages en årligt en henlæggelse til afvikling af DPA-System, således at DPA-System kan opfylde sine 
forpligtelser i en afviklingsperiode, såfremt DPA-System nedlægges. En sådan afviklingsperiode forventes at 
udgøre 6 måneder. Henlæggelsen er en del af egenkapitalen og skal fremadrettet reguleres, så den altid 
svarer til 6 måneders drift.  
 
Henlæggelse til finansiering af forskudt fakturering 
Faktureringen af producenterne ligger forskudt i forhold til DPA-Systems regnskabsår, og de første måneder 
vil derfor være præget af underfinansiering, som skal dækkes af en kapitalreserve. Da faktureringen tidligst 
kan begynde, når producenterne har indberettet deres markedsførte mængder ultimo første kvartal, samt 
at der skal tillægges en vis tid til at gennemføre faktureringen tillagt en betalingsfrist, skal denne reserve 
minimum dække 5 måneders drift. Henlæggelsen beregnes derfor som 5/12 af det senest godkendte drifts-
budget og vises som en del af egenkapitalen. 
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 Hovedtal 17.

 
(Beløb i 1.000 kr.) 

  
  

       

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

 

 
  

 
  

       Indtægter 3.756 
 

6.135 
 

6.492 
 

7.244 
 

4.046 
 Omkostninger  (5.875) 

 
 (5.163) 

 
 (5.360) 

 
 (5.395) 

 
 (4.224) 

 

 
  

 
  

       Resultat før finansielle   
 

  
       poster og skat  (2.119) 

 
972 

 
1.132 

 
1.849 

 
 (178) 

 

 
  

 
  

       Finansielle poster 85 
 

33 
 

23 
 

81 
 

198 
 

 
  

 
  

       Årets resultat  (2.034) 
 

1.005 
 

1.155 
 

1.930 
 

20 
 

 
  

 
  

       

 
  

 
  

       Balance 9.415 
 

11.679 
 

11.297 
 

10.366 
 

6.089 
 

 
  

 
  

       

 
  

 
  

       Egenkapital 7.619 
 

9.653 
 

8.648 
 

7.492 
 

5.562 
 

 
  

 
  

       

 
  

 
  

       Antal indberettede ton for WEEE 140.115 
 

147.125 
 

146.071 
 

161.989 
 

176.471 
 Antal indberettede ton for BAT 23.439 

 
23.788 

 
20.950 

 
- 

 
- 

 

 
  

 
  

       WEEE - Anvendt sats pr. kilo (DKK) 0,01 
 

0,02 
 

0,02 
 

0,03 
 

0,02 
 Tillæg hushold-kategorier 0,01 

 
0,01 

 
0,01 

 
- 

 
  

 

 
  

 
  

       BAT - Anvendt sats pr. kilo (DKK) 0,02 
 

0,03 
 

0,05 
 

0,08 
 

- 
 Tillæg bærbare batterier 0,03 

 
0,04 

 
0,08 

 
0,09 

 
- 

 

   
  

       Bemærkninger: 
  

  
       Indberettede kilo for 2008 er realiserede markedsførte mængder i 2007. 

 Indberettede kilo for 2009 er realiserede markedsførte mængder i 2008. 
 Indberettede kilo for 2010 er realiserede markedsførte mængder i 2009. 
 Indberettede kilo for 2011 er realiserede markedsførte mængder i 2010. 

Indberettede kilo for 2012 er realiserede markedsførte mængder i 2011. 
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 Resultatopgørelse 18.

(i kr.) 
     

Note 
 

2012 
 

2011 

  
  

 
  

 
INDTÆGTER   

 
  

 1  Indtægter  3.756.159  
 

 5.579.088  

 
Regulering af mængdebaserede indtægter  0  

 
 555.904  

 
Indtægter i alt  3.756.159  

 
 6.134.992  

  
  

 
  

 
UDGIFTER   

 
  

 
Gager mv.  (3.339.325) 

 
 (3.155.589) 

2 Honorar til bestyrelse  (425.000) 
 

 (425.000) 

 
Andre personaleudgifter  (162.830) 

 
 (190.101) 

 
Ansættelse af personale  (6.244) 

 
 (8.241) 

 3  Andre honorarer  (126.857) 
 

 (125.000) 

 4  Møder, rejser og repræsentation  (91.740) 
 

 (85.661) 

 5  Administrationsudgifter  (1.709.545) 
 

 (1.164.274) 

 
Tab på debitorer  (13.298) 

 
 (9.040) 

 
Udgifter i alt  (5.874.840) 

 
 (5.162.905) 

  
  

 
  

 
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  (2.118.680) 

 
 972.087  

  
  

 
  

 
FINANSIELLE POSTER   

 
  

 
Renter  84.934  

 
 33.093  

  
 84.934  

 
 33.093  

  
  

 
  

 
PERIODENS RESULTAT  (2.033.747) 

 
 1.005.180  

  
  

 
  

 
Der foreslås disponeret således:   

 
  

 
Overført til egenkapitalen  (2.033.747) 

 
 1.005.180  
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 Balance 19.

Pr. 31. december 2012 
(i kr.) 

  
  

 
AKTIVER 2012 

 
2011 

  
  

 
  

 
TILGODEHAVENDER   

 
  

 
Debitorer  209.077  

 
 305.320  

 
Andre tilgodehavender  0  

 
 0  

 
Periodeafgrænsningsposter  72.622  

 
 33.018  

 
Tilgodehavender i alt  281.699  

 
 338.338  

  
  

 
  

 
LIKVIDE BEHOLDNINGER   

 
  

 
Bankbeholdning  9.133.596  

 
 11.340.540  

  
  

 
  

 
Omsætningsaktiver i alt  9.415.295  

 
 11.678.878  

  
  

 
  

 
AKTIVER I ALT  9.415.295  

 
 11.678.878  

  
  

 
  

  
  

 
  

 
PASSIVER 2012 

 
2011 

    
 

 
EGENKAPITAL    

 
Disponibel kapital   

 
  

 
Saldo primo  4.152.043  

 
 3.551.890  

 
Periodens resultat  (2.033.747) 

 
 1.005.180  

 
Henlæggelser  31.012  

 
 (405.027) 

 
Disponibel kapital i alt  2.149.308  

 
 4.152.043  

  
  

 
  

 
Henlæggelse vedrørende afvikling  2.983.528  

 
 3.000.443  

 
Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  2.486.273  

 
 2.500.369  

 
Henlæggelser i alt  5.469.800  

 
 5.500.812  

  
  

 
  

 
Egenkapital i alt  7.619.109  

 
 9.652.855  

  
  

 
  

 
KORTFRISTET GÆLD   

 
  

 
Skyldige omkostninger  177.879  

 
 420.521  

 
Skyldige beregnede feriepenge  291.297  

 
 245.592  

 
Skyldig moms  838.387  

 
 1.206.871  

 6  Anden gæld  488.624  
 

 153.040  

 
Kortfristet gæld i alt  1.796.186  

 
 2.026.023  

  
  

 
  

 
PASSIVER I ALT  9.415.295  

 
 11.678.878  

    
  

 7 Leasing- og lejeforpligtelse 
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 Noter 20.

(i kr.) 
 

2012 
 

2011 
  1  Indtægter    
 

 
Registreringsgebyrer  117.000  

 
 273.000  

 

 
Nedsat registreringsgebyrer  32.500  

 
 56.500  

 

 
Minimumsgebyrer  431.000  

 
 415.250  

 

 
Administrationsgebyrer  0  

 
 0  

 

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  3.058.647  

 
 4.814.062  

 

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  17.012  

 
 20.276  

 

 
Andre indtægter  100.000  

 
 0  

 

  
 3.756.159  

 
 5.579.088  

  2  Honorar til bestyrelsen   
 

  
 

 
Honorar, Formand  100.000  

 
 100.000  

 

 
Honorar, Næstformand  75.000  

 
 75.000  

 

 
Honorar, Bestyrelsesmedlemmer (5 X 50.000)  250.000  

 
 250.000  

 

  
 425.000  

 
 425.000  

  3  Andre honorarer   
 

  
 

 
Deloitte, revisionshonorar  (50.000) 

 
 (50.000) 

 

 
Anden særlig assistance  0  

 
 0  

 

 
Administrationshonorar IU  (76.857) 

 
 (75.000) 

 

  
 (126.857) 

 
 (125.000) 

 

  
  

 
  

  4  Møder, rejser og repræsentation   
 

  
 

 
Møder og rejser  (90.770) 

 
 (85.412) 

 

 
Gaver, repræsentation  (971) 

 
 (249) 

 

  
 (91.740) 

 
 (85.661) 

  5  Administrationsudgifter   
 

  
 

 
Lokaleudgifter  (371.276) 

 
 (354.956) 

 

 
Hjemmeside  (69.450) 

 
 (101.750) 

 

 
It-udgifter  (1.124.171) 

 
 (575.732) 

 

 
Telefon   (19.630) 

 
 (21.835) 

 

 
Forsikringer  (43.727) 

 
 (42.823) 

 

 
Andre administrationsudgifter  (81.291) 

 
 (67.178) 

 

  
 (1.709.545) 

 
 (1.164.274) 

  6  Sikkerhedsstillelser 
  

  

 

I posten anden gæld indgår deponerede særlige sikkerhedsstillelser for producenternes forplig-
telser med 298.992 kr. (Perioden 01.09.11-31.08.12: 85.017 kr. Perioden 01.09.12-31.08.13: 
213.975 kr.) Herudover er modtaget ordinære sikkerhedsstillelse i form af anfordringsgarantier 
for i alt 9.621.752,88 kr. 

    
  

  7  Leasing- og lejeforpligtelser 
  

  
 

 

Dansk Producentansvars-System har indgået leasingaftale med ALD Automotive. Der påløber 
sig samlede fremtidige leasingforpligtelser på 81.765 kr. 

 Dansk Producentansvars-System har en huslejeforpligtelse på 142.695 kr. pr. 31.12.2012. 
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 Delregnskab for WEEE 21.

 

Resultatopgørelse for året 2012 WEEE 
   (i kr.) 

     

      Note 
 

2012 
 

2011 
 

  
  

   

 
INDTÆGTER   

    1  Indtægter  2.950.803  
 

 4.611.664  
 

 
Regulering af mængdebaserede indtægter  0  

 
 444.723  

 

 
Indtægter i alt  2.950.803  

 
 5.056.387  

 

  
  

   

 
UDGIFTER   

   

 
Gager mv.  (2.671.460) 

 
 (2.524.471) 

 

 
Honorar til bestyrelse  (340.000) 

 
 (340.000) 

 

 
Andre personaleudgifter  (130.264) 

 
 (152.081) 

 

 
Ansættelse af personale  (4.995) 

 
 (6.593) 

  2  Andre honorarer  (101.486) 
 

 (100.000) 
  3  Møder, rejser og repræsentation  (73.392) 

 
 (68.529) 

  4  Administrationsudgifter  (1.367.636) 
 

 (931.419) 
 

 
Tab på debitorer  (8.783) 

 
 (6.636) 

 

 
Udgifter i alt  (4.698.016) 

 
 (4.129.729) 

 

  
  

   

 
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  (1.747.213) 

 
 926.658  

 

  
  

   

 
FINANSIELLE POSTER   

   

 
Renter  69.648  

 
 26.475  

 

  
 69.648  

 
 26.475  

 

  
  

   

 
PERIODENS RESULTAT  (1.677.565) 

 
 953.133  

 

  
  

   

 
Der foreslås disponeret således:   

   

 
Overført til egenkapitalen  (1.677.565) 

 
 953.133  
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Delregnskab for WEEE (fortsat)  
 
 

Balance pr. 31. december 2012 WEEE 
   (i kr.) 

     

 
AKTIVER 2012 

 
2011 

 

  
  

   

 
TILGODEHAVENDER   

   

 
Debitorer  204.731  

 
 219.403  

 

 
Andre tilgodehavender  0  

 
 0  

 

 
Periodeafgrænsningsposter  58.097  

 
 26.414  

 

 
Tilgodehavender i alt  262.829  

 
 245.817  

 

  
  

   

 
LIKVIDE BEHOLDNINGER   

   

 
Bankbeholdning  7.361.793  

 
 9.232.475  

 

  
  

   

 
Omsætningsaktiver i alt  7.624.622  

 
 9.478.292  

 

  
  

   

 
AKTIVER I ALT  7.624.622  

 
 9.478.292  

 

  
  

   

  
  

   

 
PASSIVER 2012 

 
2011 

 

  
  

   

 
EGENKAPITAL   

   

 
Disponibel kapital   

   

 
Saldo primo  3.404.788  

 
 2.775.677  

 

 
Periodens resultat  (1.677.565) 

 
 953.133  

 

 
Henlæggelser  (61.556) 

 
 (324.022) 

 

 
Disponibel kapital i alt  1.665.667  

 
 3.404.788  

 

  
  

   

 
Henlæggelse vedrørende afvikling  2.433.931  

 
 2.400.355  

 

 
Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  2.028.275  

 
 2.000.295  

 

 
Henlæggelser i alt  4.462.206  

 
 4.400.650  

 

  
  

   

 
Egenkapital i alt  6.127.873  

 
 7.805.438  

 

  
  

   

 
KORTFRISTET GÆLD   

   

 
Skyldige omkostninger  142.304  

 
 336.416  

 

 
Skyldige beregnede feriepenge  233.037  

 
 196.473  

 

 
Skyldig moms  670.710  

 
 1.000.529  

 

 
Anden gæld  450.698  

 
 139.435  

 

 
Kortfristet gæld i alt  1.496.749  

 
 1.672.854  

 

  
  

   

 
PASSIVER I ALT  7.624.622  

 
 9.478.292  
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Delregnskab for WEEE (fortsat)  
 
 

Noter 
 

WEEE 
  (i kr.) 

 
2012 

 
2011 

  
  

   1  Indtægter   
  

 
Registreringsgebyrer  103.000  

 
 253.000  

 
Nedsat registreringsgebyrer  2.000  

 
 2.000  

 
Minimumsgebyrer  312.000  

 
 310.000  

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  2.516.791  

 
 4.037.811  

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  17.012  

 
 8.853  

  
 2.950.803  

 
 4.611.664  

  
  

   2  Andre honorarer   
  

 
Deloitte, revisionshonorar  (40.000) 

 
 (40.000) 

 
Anden særlig assistance  0  

 
 0  

 
Administrationshonorar IU  (61.486) 

 
 (60.000) 

  
 (101.486) 

 
 (100.000) 

  
  

   3  Møder, rejser og repræsentation   
  

 
Møder og rejser  (72.616) 

 
 (68.329) 

 
Gaver, repræsentation  (776) 

 
 (199) 

  
 (73.392) 

 
 (68.529) 

  
  

   4  Administrationsudgifter   
  

 
Lokaleudgifter  (297.021) 

 
 (283.965) 

 
Hjemmeside  (55.560) 

 
 (81.400) 

 
It-udgifter  (899.337) 

 
 (460.585) 

 
Telefon   (15.704) 

 
 (17.468) 

 
Forsikringer  (34.981) 

 
 (34.258) 

 
Andre administrationsudgifter  (65.033) 

 
 (53.742) 

  
 (1.367.636) 

 
 (931.419) 
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 Delregnskab for BAT 22.

 

Resultatopgørelse for året 2012 BAT 
  (i kr.) 

    

     Note 
 

2012 
 

2011 

     

 
INDTÆGTER   

   1  Indtægter  805.356  
 

 967.425  

 
Regulering af mængdebaserede indtægter  0  

 
 111.181  

 
Indtægter i alt  805.356  

 
 1.078.606  

  
  

  

 
UDGIFTER   

  

 
Gager mv.  (667.865) 

 
 (631.118) 

 
Honorar til bestyrelse  (85.000) 

 
 (85.000) 

 
Andre personaleudgifter  (32.566) 

 
 (38.020) 

 
Ansættelse af personale  (1.249) 

 
 (1.648) 

 2  Andre honorarer  (25.371) 
 

 (25.000) 

 3  Møder, rejser og repræsentation  (18.348) 
 

 (17.132) 

 4  Administrationsudgifter  (341.909) 
 

 (232.855) 

 
Tab på debitorer  (4.515) 

 
 (2.404) 

 
Udgifter i alt  (1.176.824) 

 
 (1.033.177) 

  
  

  

 
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  (371.468) 

 
 45.429  

  
  

  

 
FINANSIELLE POSTER   

  

 
Renter  15.286  

 
 6.619  

  
 15.286  

 
 6.619  

  
  

  

 
PERIODENS RESULTAT  (356.182) 

 
 52.047  

  
  

  

 
Der foreslås disponeret således:   

  

 
Overført til egenkapitalen  (356.182) 

 
 52.047  
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Delregnskab for BAT (fortsat)  
 
 

Balance pr. 31. december 2012 BAT 
  (i kr.) 

    

     

 
AKTIVER 2012 

 
2011 

  
  

  

 
TILGODEHAVENDER   

  

 
Debitorer  4.346  

 
 85.918  

 
Periodeafgrænsningsposter  14.524  

 
 6.604  

 
Tilgodehavender i alt  18.870  

 
 92.521  

  
  

  

 
LIKVIDE BEHOLDNINGER   

  

 
Bankbeholdning  1.771.803  

 
 2.108.065  

  
  

  

 
Omsætningsaktiver i alt  1.790.674  

 
 2.200.586  

  
  

  

 
AKTIVER I ALT  1.790.674  

 
 2.200.586  

  
  

 

     

 
PASSIVER 2012 

 
2011 

     

 
EGENKAPITAL   

 

 
Disponibel kapital   

  

 
Saldo primo  747.255  

 
 776.213  

 
Periodens resultat  (356.182) 

 
 52.047  

 
Henlæggelser  92.568  

 
 (81.005) 

 
Disponibel kapital i alt  483.641  

 
 747.255  

  
  

  

 
Henlæggelse vedrørende afvikling  549.597  

 
 600.089  

 
Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  457.998  

 
 500.074  

 
Henlæggelser i alt  1.007.595  

 
 1.100.162  

  
  

  

 
Egenkapital i alt  1.491.235  

 
 1.847.417  

  
  

  

 
KORTFRISTET GÆLD   

  

 
Skyldige omkostninger  35.576  

 
 84.105  

 
Skyldige beregnede feriepenge  58.259  

 
 49.118  

 
Skyldig moms  167.677  

 
 206.342  

 
Anden gæld  37.926  

 
 13.604  

 
Kortfristet gæld i alt  299.439  

 
 353.169  

  
  

  

 
PASSIVER I ALT  1.790.674  

 
 2.200.586  
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Delregnskab for BAT (fortsat)  
 
 
 

Noter 
 

BAT 
  (i kr.) 

 
2012 

 
2011 

  
  

  1  Indtægter 
   

 
Registreringsgebyrer  14.000  

 
 20.000  

 
Nedsat registreringsgebyrer  30.500  

 
 54.500  

 
Minimumsgebyrer  119.000  

 
 105.250  

 
Administrationsgebyrer  0  

 
 0  

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  541.856  

 
 776.251  

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  0  

 
 11.424  

 
Andre indtægter  100.000  

 
 0  

  
 805.356  

 
 967.425  

  
  

   2  Andre honorarer   
  

 
Deloitte, revisionshonorar  (10.000) 

 
 (10.000) 

 
Anden særlig assistance  0  

 
 0  

 
Administrationshonorar IU  (15.371) 

 
 (15.000) 

  
 (25.371) 

 
 (25.000) 

  
  

   3  Møder, rejser og repræsentation   
  

 
Møder og rejser  (18.154) 

 
 (17.082) 

 
Gaver, repræsentation  (194) 

 
 (50) 

  
 (18.348) 

 
 (17.132) 

  
  

   4  Administrationsudgifter   
  

 
Lokaleudgifter  (74.255) 

 
 (70.991) 

 
Hjemmeside  (13.890) 

 
 (20.350) 

 
It-udgifter  (224.834) 

 
 (115.146) 

 
Telefon   (3.926) 

 
 (4.367) 

 
Forsikringer  (8.745) 

 
 (8.565) 

 
Andre administrationsudgifter  (16.258) 

 
 (13.436) 

  
 (341.909) 

 
 (232.855) 
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