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Ny formand for DPA-System 
I april 2018 tiltrådte tidligere erhvervs- og vækstminister Ole Sohn som formand for DPA-Systems bestyrelse. Ole Sohn afløste Flem-

ming Lindeløv, som har været formand siden indførelsen af producentansvar i Danmark. 

Producentansvaret et centralt fundament i cirkulær økonomi 
DPA har siden 2005 haft ansvaret for udvikling, etablering og drift af det nationale producentansvarsregister for 
elektronik, batterier og biler. Der er etableret lovpligtige indberetningssystemer og dataflow, som har givet vær-
difuld information om ressourcestrømmene, i det cirkulære kredsløb. Miljøstyrelsen har anvendt data i forbin-
delse med den nationale afrapportering af miljømål til EU-Kommissionen, ligesom data er stillet til rådighed for 
virksomheder, som har anvendt denne viden til at tage miljø-og markedsmæssige beslutninger. De etablerede 
datasystemer kan imidlertid blive endnu bedre.  

Et marked der i stigende grad bør baseres på cirkulær økonomi, har behov for flere og mere pålidelige data, der 
kan leveres gennem et effektivt producentansvar. Vejen frem er at skabe sammenhæng i tre kredsløb under pro-
ducentansvaret: Ressourcekredsløbet, Værdikredsløbet og Datakredsløbet. Det er nødvendigt at skabe et data-
kredsløb, der sikrer transparens og synliggør det samlede flow i ressourcekredsløbet. Dette for at sikre, at de fysi-
ske ressourcer kan spores og indsamles i størst muligt omfang med henblik effektiv miljøbehandling, hvor 
ressourcerne opretholder deres værdi både ved genbrug, genanvendelse og som sekundære råstoffer. Omkostnin-
ger og indtægter, som udgør værdikredsløbet, skal kunne måles og registreres gennem hele ressourcekredsløbet. 
Værdierne - målt i økonomiske enheder og ressourcerne målt i fysiske enheder - skal alle kunne spores og genfin-
des i datakredsløbet. Kun ved at have fuld transparens kan vi sikre, at systemerne er tilstrækkeligt effektive. 

Det vil være naturligt, at det er DPA, der gennem systemudvikling sikrer denne transparens, som også lovgivnin-
gen foreskriver i producentansvaret. Men det kræver en række ændringer i organiseringen af producentansvaret 
i forhold til i dag. Den forandring vil bestyrelsen i DPA arbejde aktivt for. DPA skal producere data og viden, mens 
producenterne skal skabe nye forretningsmodeller og vækstpotentialer i den cirkulære økonomi. Erhvervslivet 
har herved mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og til den cirkulære økonomi, som udgør nøgleor-
dene i den for tiden mest omtalte dagsorden i Danmark og på globalt plan. 

Der er absolut grund til at glæde sig over den opgave, som er blevet løst i forhold til producentansvars-regulerin-
gen i mere end 10 år. Men der er ikke tid til at hvile på laurbærrene, da EU i disse år skærper miljømålsætnin-
gerne væsentligt. Vi skal videre for, at Danmark igen kan indtage en position i førerfeltet på miljøområdet. 
Mange lande har halet ind på Danmark i de seneste år. Så nu skal der fart på igen. Det stemmer godt overens 
med de mål, som formuleres i den politiske dagsorden, og der spores heldigvis en stor vilje blandt virksomhe-
derne til at realisere målene. Emballageområdet er et nyt og omfattende område, hvor der også indføres produ-
centansvar. DPA står allerede til rådighed med viden, og hjælper meget gerne endnu mere til.  
 
Ole Sohn, 

Bestyrelsesformand 
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I. DEL: PERSPEKTIV

Del 1. 

Perspektiv 
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EU har skruet op for tempo og krav 

 

DPA-system følger nøje udviklingen EU, og det med god grund - for det går stærkt på miljø- og produ-

centansvarsområdet, hvor EU-kommissionen de sidste par år har skruet op for både hastighed for 

målopfyldelse samt krav om effektivitet. I 2018 blev der således gennemført over 30 reguleringsmæs-

sige ændringer, hvoraf de fleste var af skærpende karakter 

Prioriterede ressourcestrømme 

EU Kommissionen har for mere end 15 år siden udnævnt udtjent elektrisk udstyr, udtjente 

batterier og biler som værende særligt prioriterede affaldsstrømme. Derfor er der udformet 

tre EU-direktiver, der skal regulere miljø-og sundhedsfarlige stoffer, samt optimere genbrug 

og udnyttelsen af stof- og materialeressourcerne i disse produktgrupper.  

Direktiverne er bygget op omkring forureneren-betaler-princippet, hvor producenterne har 

ansvaret for såvel design, produktion, markedsføring, indsamling og miljøbehandling. Lovgiv-

ning, procedurer og processer skal derfor tilgodese formålene i direktiverne. Det er DPA-

Systems opgave i Danmark at etablere systemer, der understøtter monitorering af de målsæt-

ninger, som er fastsat i direktiverne og i den nationale lovgivning, og samtidig give producen-

terne de bedste muligheder for at medvirke aktivt til realisering af målsætningerne ved mar-

kedsmæssige aktiviteter.  

Vejen til cirkulær økonomi 

Optimal udnyttelse af stof- og materialeressourcerne i udtjent elektronik, batterier og biler, er 

et højt prioriteret anliggende for både Danmark som nationalstat og for det europæiske fæl-

lesskab. EU har udformet en række miljødirektiver, der skal anspore producenter hen imod en 

mere cirkulær tankegang med fokus på øget ressourceudnyttelse ved genbrug, 

samt anvendelse af sekundære materialer fremfor udvinding af 

virgine råstoffer. Den cirkulære tankegang omsat til praksis be-

nævnes ofte cirkulær økonomi. 

Formålet med direktiverne er tillige at opmuntre producen-

terne til allerede i produktudviklingsfasen at udvikle design- og 

produktionsmønstre, som understøtter en senere effektiv ud-

nyttelse af materiale- og stofressourcerne.  Der er på vejen til 

cirkulær økonomi derfor nu indført minimumskrav til produ-

centerne. 

EU-Miljømål 2019 

65% Indsamling 

50-85% Genanvendelse 

 

 

45% Indsamling (2016) 

50-100% Genanvendelse 

95% Indsamling 

85% Genanvendelse (vægtmasse) 
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 EU-commission: Roadmap Product Policy, 2018  

The problem this initiative aims 
to address is that many 
products in use today 
are not designed or  
produced with 
circularity 
in mind.  
 

I de seneste år er der kommet mere fokus på 

direkte genbrug af kasseret udstyr, dvs. udstyr 

som ikke har funktionsfejl eller udstyr, der har 

små fejl, som kan repareres og indgå i ny 

anvendelse. Genbrug og forberedelse af kasseret 

udstyr til genbrug, forventes at blive et område, 

der vil udvikle sig i de kommende år. Ideen om, 

på en ressourcebesparende måde, at lade ud-

tjente produkter indgå i et nyt ressourcekreds-

løb, både som genbrug og som genanvendelse i 

form af input til ny produktion er en del af be-

tegnelsen cirkulær økonomi. 

 

På alle producentansvarsområder er der udar-

bejdet evalueringsrapporter og foretaget hørin-

ger som alle har resulteret i at der er blevet ind-

skrevet minimumskrav i rammedirektivet om 

udvidet producentansvar. Desuden er der indsat 

nye skærpede krav til indsamling og genanven-

delse i alle producentansvars- 

direktiverne. 

 

 

Den cirkulære økonomi 

 
EU's medlemsstater har i dag godkendt en række ambiti-
øse foranstaltninger, som har til formål at gøre EU's af-
faldslovgivning klar til fremtiden, som en del af EU's bre-
dere politik for cirkulær økonomi. 
 

De nye regler, som bygger på Kommissionens forslag fra pakken om cir-
kulær økonomi fra december 2015, vil bidrage til at forebygge affalds-
produktion og øge genanvendelsen af kommunalt affald og emballage-
affald. Med lovgivningen vil der ske en udfasning af deponering.  

Økonomiske instrumenter som f.eks. ordninger for udvidet producent-
ansvar vil blive fremmet. Den nye lovgivning styrker "affaldshierarkiet", 
idet den indeholder krav om, at medlemsstaterne skal træffe specifikke 
foranstaltninger til at fremme forebyggelse, genbrug og genanvendelse i 
forhold til deponering og forbrænding. Derigennem realiseres den cirku-
lære økonomi 

En revideret lovgivningsramme, om affaldshåndtering trådte i kraft i juli 
2018. Den omfatter: 

• Nye ambitiøse, men realistiske genanvendelsesprocenter. 

• Forenkling og harmonisering af definitioner og beregningsme-
toder og klarere retlig status for genanvendte materialer og 
biprodukter. 

• Skærpede regler og nye forpligtelser vedrørende særskilt ind-
samling. 

• Minimumskrav til udvidet producentansvar. 

• Styrket affaldsforebyggelses- og affaldshåndterings-foran-
staltninger, herunder for produkter, der indeholder kritiske 
råstoffer. 

The final acts were signed on 30 May 2018. They were published in the Official 
Journal as Directive (EU) 2018/849 (end-of-life vehicles, batteries, electronic 
waste) 

Pressemeddelelse EU-Kommissionen, 
Bruxelles 30. maj 2018 
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DPA-Systems data er cirkulære 

DPA-System skal løse de delegerede og lovfastsatte opgaver for Miljø- og føde-

vareministeriet i overensstemmelse med lovgivningen på en måde, som er en-

kel, ikke bureaukratisk og med færrest mulige omkostninger for producenterne. 

Tillige skal DPA-System sikre, at producentansvaret i praksis udmøntes både ret-

færdigt og konkurrenceneutralt for alle typer af producenter i henhold til for-

valtningslovens bestemmelser om ligebehandling og oplysningspligt over for 

virksomhederne. Endvidere skal DPA-System indsamle, behandle og formidle de 

cirkulære datasæt, som lovgivningen om producentansvar foreskriver. 

Monitorering af ressource-flowet 
For at kunne monitorere, hvorvidt og i hvilket omfang, de af EU-Kommissionen 

fastsatte målsætninger nås, sikrer DPA-System, at digitale registersystemer er 

fuldt kompatible med den gældende lovgivning.  I registrene er indberetnings-

flow og datafelter alle udformet specifikt med henblik på at monitorere, hvorle-

des indsamlingsprocenter nås på nationalt plan, samt om producenter og impor-

tører når de genanvendelses-og nyttiggørelsesmål, som de hver og især er for-

pligtet til. 

 

Efter DPA-System har overtaget og digitaliseret indberetningen af miljøbehand-

ling af biler, er der nu - ligesom for elektronik og batterier - et sammenhæn-

gende og cirkulært datasæt for biler tilført markedet, og biler der udgår af mar-

kedet ved skrotning og miljøbehandling. Endnu et datakredsløb er dermed 

sluttet og understøtter den cirkulære økonomi.  

 

Når data er indsamlet, bliver de analyseret og behandlet, hvorefter de stilles til 

rådighed for myndigheder og de aktive aktører i markedet. DPA-System medvir-

ker således aktivt til at løfte den dobbelte målsætning om, at beskytte miljøet 

kombineret med at understøtte de forretningsmæssige aspekter i den del af res-

sourceindustrien, som er baseret på anvendelse af sekundære råstoffer fra ud-

tjente produkter.  

 

 

 

 

MISSION 

DPA-System udvikler effektive digitale 

løsninger for virksomhederne baseret 

på saglighed, gennemsigtighed og kon-

kurrenceneutralitet.  

 

DPA-System indsamler og systematise-

rer information og data om ressource-

sektoren og stiller beredvilligt denne 

viden til rådighed for virksomheder, 

myndigheder og øvrige samarbejds-

partnere. 

 

DPA-System udvikler og driver i part-

nerskab med virksomheder og myndig-

heder administrative værdibaserede 

systemer for cirkulær ressourceøko-

nomi, der gør det muligt for virksom-

hederne at opnå en optimal udnyttelse 

af ressourcerne. 
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II. DEL: ÅRSBERETNING 2017 

Del 2.

Årsberetning 2018
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Fremsyn 
PÅ VEJ MOD ÉN SAMLET DIGITAL PRODUCENTANSVARSORGANISATION  

I 2018 har EU-miljøregulering og Internationale såvel som nationale digitaliseringsstrategier fået et hidtil uset 
fokus hos de iværksættende- og lovgivende organer. Dette fokus afspejler i høj grad året hos DPA-System, 
hvor al planlægning og udvikling er foretaget i fremsynets klare lys. Men selvom udviklingen sker med rivende 
hast på alle niveauer, prioriteres den daglige drift altid højt. 
 

Vidensorganisationen 
I årets løb er der arbejdet med at planlægge og etablere det organisatoriske 

og systemmæssige fundament for, at DPA-System kan udnytte både den 

samlede tekniske infrastruktur og de organisatoriske kompetencer bedst 

muligt. Herved kan synergier og gevinster høstes fuldt ud i de kommende 

år. Omstruktureringen af organisationen og den fysiske integration af it-sy-

stemer og værktøjer fortsætter for alvor i 2019, hvor DPA-System vil tage 

flere skridt, for at befæste positionen som en digital vidensorganisation for 

cirkulær økonomi. 

 

Ny organiseringsform 
I forbindelse med implementeringen af det digitale system til skrotning af 

biler og udbetaling af skrotningsgodtgørelse (DUS) vil det være påkrævet, at 

ændre den nuværende organisationsstruktur i DPA-System.  

Den ændrede struktur skal gennemføres for at opnå ressourcebesparelser 

via stordriftsdele på tværs af de forskellige opgavetyper i DPA-System, samt 

ved at opbygge tværgående kompetencer i organisationen, der gør virksom-

heden mindre sårbar over for forandringer. It- og systeminfrastrukturen skal 

tilpasses, for at opnå den fleksibilitet, der er nødvendig, for at etablere stor-

driftsfordele på tværs i DPA-System. Ændringerne i infrastrukturen tager 

samtidig sigte på at etablere en forøget it- og datasikkerhed, der lever op til 

den skærpede lovgivning.  

De to delorganisationer i DPA-System; teamet for Miljøordning For Biler 

(MFB) og producentansvarsteamet, skal samles i én fælles struktur, med én 

fælles effektiv og sikker infrastruktur med en styret adgang til systemer og 

ensartede administrative procedurer, samt de rette personelle kompeten-

cer til at drive organisationen. Den ændrede struktur vil også betyde, at or-

ganisationen bliver skalérbar og lettere vil kunne optage nye opgaver, som 

lægger sig i umiddelbar forlængelse af de nuværende. Ændringerne sker i 

en løbende proces, men skal være implementeret, når det nye digitale sy-

stem til skrotning af biler (DUS) indfases i 2020. 

 
Fokus på reorganisering 
af it-infrastruktur og  
Datasikkerhed 
 

 

Producentregistret og det 

meste af it-anvendelsen i 

DPA-System indgår i løs-

ning af offentligretlige op-

gaver, hvor der arbejdes 

med følsomme og konfi-

dentielle data.  

Den nye persondataforord-

ning, som fik virkning fra 

maj 2018, stiller bl.a. 

større krav til DPA-Systems 

samarbejde med it-leve-

randører. Derfor har DPA-

System i løbet af 2018 haft 

fokus på at etablere nye 

databehandleraftaler med 

relevante samarbejdspart-

nere, ligesom nye driftsaf-

taler er indgået med cen-

trale leverandører af it-

infrastruktur. 
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IT-systemer  
 
DPA-System har også i 2018 også haft fokus på opbygning af nye it-systemer og aktiviteter, for at forøge data-
sikkerheden. Tillige har der været fokus på at implementere en række nye indberetningsfunktioner for ophug-
gere på bilområdet, hvor data indberettes sådan, at den samlede datakvalitet forøges.  
For datakvaliteten er også en vigtig del af datasikkerheden.  
 

Digitaliserings-projektet ”DUS” 
Digitalisering af ”Ordning for skrotning af biler og udbetaling af skrot-

ningsgodtgørelse” har fået arbejdstitlen DUS – Digital Udbetaling og 

Skrotning. Digitaliseringsprojektet tog rigtig fart i 2018, hvor DPA-

System har haft projektet ude i et EU-udbud. Der er tale om et udbud 

med prækvalificering af leverandører. Der er modtaget indledende til-

bud og gennemført forhandlinger med potentielle leverandører, og der 

forventes endelig afgørelse på udbuddet ultimo februar 2019.  Når leve-

randøren er valgt, starter udviklingsarbejdet. Første fase af det nye digi-

tale system for skrotning af biler forventes implementeret primo 2020.  

 

Advisory board for bilområdet 
Advisory Board (AB), et rådgivningsorgan på bilområdet, blev nedsat da 

DPA-System overtog ansvaret for Miljøordning For Biler i 2015. AB be-

står foruden af repræsentanter fra DPA-Systems bestyrelse af hovedin-

teressenterne på bilområdet: Repræsentanter for Genvindingsindu-

strien, Dansk Auto Genbrug, Forsikring & Pension, samt FDM. 

Repræsentanterne i Advisory Board udgør samtidig den reference-

gruppe, der er knyttet til digitaliseringen af godtgørelsesordningen for 

bilområdet (DUS), og har derved maksimal indflydelse på udformningen 

af de nye digitale indberetningssystemer. Deltagere fra AB har også del-

taget i informationsudveksling vedrørende det nye indberetningssystem 

for miljøbehandling af biler forud for skrotning.  AB rådgiver i øvrigt 

DPA-Systems bestyrelse i strategiske og driftsrelaterede spørgsmål ved-

rørende bilområdet. I løbet af 2018 har AB udformet en mindre rapport 

med forslag til forbedringer i ophuggerbranchen, med det formål at give 

branchen et kvalitetsmæssigt løft.  Anbefalingerne er videregivet til Mil-

jøstyrelsen. Advisory Board afholder typisk 4 – 5 møder om året. 

 

Fælles hosting  
For at opnå stordriftsfordele i forbindelse med at overvåge sikkerhed og 

performance for systemerne har DPA-System indledt en proces for at 

samle hosting af flest mulige it-systemer. Stort set alle data er nu samlet 

hos samme hosting-partner. 

Uafklarede skrotningssager 

 

Figur 1: Udviklingen i antal skrotnings-sa-
ger i Miljøstyrelsen 

Den nuværende lovbaserede opgave-

fordeling mellem MFB og Miljøstyrel-

sen har været, at MFB gennemfører 

alle standardsagerne, mens sager, 

som indebærer et forvaltningsmæs-

sigt vurderingsaspekt, bliver videre-

sendt til Miljøstyrelsen for endelig af-

gørelse.  

Der har gennem det meste af 2018 

henligget et meget betydeligt antal 

af disse sager hos Miljøstyrelsen. 

Imidlertid har Miljøstyrelsen op til 

årsskiftet ansat nogle vikarer til at af-

vikle sagspuklen. Det er lykkedes så 

godt, at antallet af sager er faldet fra 

cirka 5.000 til cirka 2.000 sager ved 

udgangen af året. 
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Dieselbiler 
Forhøjet skrotningsgodtgørelse  
Umiddelbart før årsskiftet spillede 

regeringen ud med en særlig skrot-

ningsgodtgørelse ved skrotning af 

dieselbiler. Ordningen skulle i første 

omgang træde i kraft ved årsskiftet, 

men Miljøstyrelsen måtte udskyde 

ikrafttrædelsen til 1. februar 2019. 

Miljøstyrelsen anmodede DPA-

System om at administrere den mid-

lertidige ordning samme dag, som 

Miljø- og fødevareminister Jakob El-

lemann-Jensen offentliggjorde rege-

ringens planer i medierne. For at 

kunne administrere ordningen 

måtte DPA-System med stor hast til-

passe de eksisterende administra-

tive systemer. Det var derfor med 

stor glæde, at DPA-System kunne 

melde ”alle systemer klar”, mere 

end en måned før ordningen gik i 

luften. Der er store forventninger til, 

at den ekstra skrotningsgodtgørelse 

vil betyde en stigning i skrotningen 

af gamle miljøbelastende diesel-

drevne biler. 

Miljøbehandling af skrotbiler 
Nyt DPA indberetningssystem 
Bilordningen fik i 2017 en ny hjemmeside,  der som en del af 

den systemmæssige IT-integration er skabt i samme CMS 

(Content Management System), som anvendes for de øvrige 

producentansvarsområder.  

På den nye hjemmeside er der etableret et digitalt indberet-

ningssystem, som ophuggerne skal anvende til indberetning 

af stoffer, materialer og væsker, som er udtaget og håndte-

ret jf. lovgivningens krav til miljøbehandling, når en bil skrot-

tes.  

Alle har indberettet 
Dette digitale rapporteringssystem har erstattet et ældre 

manuelt system hos Miljøstyrelsen. Det nye system har i 

2018 fået tilført en række nye funktioner, herunder histori-

ske tal for ophuggernes tidligere indberetninger. Efter indfø-

relsen af systemet har alle ophuggere for første gang nogen-

sinde indberettet deres data. Systemet har derved givet et 

stort løft af datakvaliteten 

Ophuggerne har været en del af dialogen i forbindelse med 

etableringen af det nye indberetningssystem og det har 

fremmet motivationen. Såfremt den nødvendige finansiering 

kan etableres, er det planen fremadrettet at udvikle 

systemet yderligere, for fortsat at give ophuggerne 

incitament til at indberette data og forbedre kvaliteten heraf.

Figur 2:  Antal og typen af aktører som indberetter til DPA-System 

Antal godkendte producenter og importører: 1880, heraf  297 udenlandske.

•ELEKTRONIK (EEE): 1.609

•Batterier (BAT:) 777

•BILER (ELV):  181

Indsamlling

•Kommuner: 98

•Affaldsselskaber: 32

•Indsamlingssteder: 396

Behandlingsvirksomheder

•Autoophuggere: 201

•Genvindingsvirksomheder: 61 
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Reorganisering af IT-Systemet for producentansvar 

Ændringer af producentansvarsregistret 

I begyndelsen af 2018 blev det klart, at producent-

ansvarsregistret skulle undergå en lang række for-

andringer. For det første er en stor del af funktio-

nerne i registret teknisk forældet. Disse forældede 

funktioner er det nødvendigt at modernisere, for at 

leve op til brugernes forventninger. For det andet 

har en stadig strøm af ændringer i lovgivningen 

medført mange såkaldte knopskydninger i it-syste-

met. Knopskydningerne har nedsat systemets sam-

lede performance og har gjort det tungt og dyrt at 

vedligeholde. Derfor skal systemet reorganiseres, 

for at forbedre brugeroplevelsen og for at sikre mu-

ligheden for fremadrettet at vedligeholde systemet.  

 

Endelig er der behov for at foretage væsentlige æn-

dringer af systemet, som følge af WEEE2, fase 2, 

samt af den såkaldte Implementing Act, en forord-

ning, der på tværs af Europa skal sikre harmonise-

ring af registrerings- og indberetningsformatet for 

producenter med producentansvar for elektriske og 

elektroniske produkter. 

I løbet af 2018 har DPA-System reorganiseret den 

kommunerettede del af registret, herunder imple-

mentering af de nye indsamlingsfraktioner i regi-

stret. Umiddelbart efter årsskiftet vil de nye pro-

duktkategorier blive implementeret i registret via 

helt nye digitale funktioner.  

Harmonisering af registrering og indberetning 
Netop som året 2018 gik på hæld modtog DPA-System meddelelse om, at den såkaldte Implementing Act, i form 

af en EU-forordning vil træde i kraft 1. januar 2020. Forordningen skal sikre en harmonisering af producenternes 

registrering og indberetning på tværs af Europa. Det betyder, at registret hos DPA-System skal ændres i tråd 

med forordningen. Ændringen skal foretages direkte i henhold til lovteksten og inden ovennævnte frist. Det be-

tyder, at der sideløbende med alle de øvrige tekniske ændringer i registret, også skal ske ændringer i forhold til 

forordningen. Dertil kommunikationsopgaven til producenterne, som fremadrettet skal registrere lidt flere op-

lysninger i registret end tidligere 

  

Implementing Act

EU Forordning

I kraft 1. Jan 2020
Alle 

producentansvarsregistre

Harmonisering 
indberetning i EU

DPA-System
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Den daglige drift 

- OG OPGAVER SOM OPSTÅR DERAF 
 

Genbrug af hvidevarer 
I løbet af året tog Aalborg Kommune initiativ til at 

etablere et bredt samarbejde i et projekt om gen-

brug af hårde hvidevare. Ideen er at udtage de hvi-

devarer af affaldsstrømmen, som skønnes egnet til 

genbrug, udføre nødvendige småreparationer af 

produkterne, teste funktionsdueligheden og af-

sætte produkterne som brugt udstyr på markedet. 

Udstyret falder derved ind under genanvendelses-

kategorien ”forberedt til genbrug”, som der var fo-

kus på ved revisionen af WEEE Direktivet. Projektet 

har deltagere fra Aalborg kommune, ”De grønne 

hvidevare”, som er den lokale nordjyske virksom-

hed, der står for istandsættelse og salg af produk-

terne, kollektive producentordninger, ligesom der 

er opbakning til projektet fra de relevante branche-

organisationer. DPA-System har deltaget i struktu-

reringen af projektet og vil være ansvarlig for data-

opsamlingen, så omfanget og udbyttet af projektet 

kan dokumenteres. Der forventes opsamlet data fra 

hele 2019, som er det første hele kalenderår, hvor 

projektet forventes at fungere i fuld skala.  Det 

brugte udstyr indsamles på de kommunale gen-

brugspladser, ligesom det søges at andre affalds-

strømme kan indgå i projektet 

Kommunale piktogrammer for WEEE 
Parallelt med implementeringen af det reviderede 

WEEE-direktiv, barslede kommunerne med et pro-

jekt om et nationalt standardiseret piktogramsæt til 

affald. Vel vidende, at der kunne forekomme æn-

dringer i fraktionsbetegnelser og sorteringskriterier, 

varslede DPA-System både KL og Miljøstyrelsens 

piktogramgruppe om at færdiggøre elektronikaf-

faldspiktogrammerne i tilfælde af, at der kom 

ændringer. Da de nye fraktioner 

var bekendtgjort, kunne DPA-

System sammen med kommunale 

repræsentanter fra piktogramgrup-

pen og Dansk Affaldsforening 

(DAF) konstatere, at arbejdet ikke 

var spildt, og at de allerede udarbejdede piktogram-

mer stadig passede til elektronikaffaldsfraktionerne. 

Resultatet kan ses her på siden og dette link. 

DPA-oplysningskampagne 
I løbet af foråret fik DPA-System flere henvendelser 

fra kommunale tilsynsmedarbejdere og -indkøbs-

konsulenter, som forespurgte om givne virksomhe-

der var registreret for producentansvar. Sagerne 

vedrørte både de kommunale virksomhedstilsyn, 

men også udbud på kommunale indkøb, hvor man 

var blevet opmærksom på, at gældende lovgivning 

skal overholdes. DPA-System oplyste, at hverken 

produktionsvirksomhederne ved tilsynet eller 2 af 

de 4 tilbudsgivere på den kommunale belysningsop-

gave var eller havde være registreret for producent-

ansvar. Senere blev der på et bestyrelsesmøde i 

DPA-System refereret en sag, hvor en stor statslig 

organisation, havde tegnet indkøbskontrakt med en 

tilbudsgivende elektronikvirksomhed uden at sikre 

sig, at registrerings- og indberetningsforpligtelsen i 

Danmark var overholdt. 

Således er det besluttet, at når ingen andre gør det, 

så skal DPA-System. Der er dermed tilrettelagt og 

projekteret en oplysningskampagne om reglerne 

ved udbud og indkøb vedr. produkter og udstyr om-

fattet af producentansvar. Kampagnen er målrettet 

offentlige indkøbere i stat, regioner og kommuner, 

samt større rådgivende konsulentfirmaer. 

https://www.danskaffaldsforening.dk/piktogrammer
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WHISTLEBLOW OG BRANCHERETTEDE FREE-RIDER KAMPAGNER 

 

Over 75 virksomheder med angivelse af CVR. 

nr. eller/og hjemmeside er de sidste 10 måne-

der tikket ind i DPA- Systems whistleblower-

ordning. Miljøstyrelsen har vedr. deres til-

synsforpligtelse erkendt, at der i flere år ikke 

er foretaget handlinger over for de anmeldte 

virksomheder. Seneste udmelding er, at Mil-

jøstyrelsen i det mindste nu vil tage hånd 

om de sidste 2 års anmeldelser. 

I DPA-Systems bestyrelse er det ligeledes 

besluttet, at der skal tages hånd, om de 

producenter og importører, der kører på fri-

hjul, og lader andre tage ansvaret. Hvis alle løftede i flok, ville syste-

met alt andet lige blive mere indtægts- og omkostningseffektivt. Der skal derfor, efter mange års 

”laissez-faire” hos de ansvarlige aktører og myndigheder, igangsættes regulære free-rider kampagner målrettet 

udpegede brancher. DPA-System har allerede foretaget de indledende øvelser til den første brancherettede 

free-rider kampagne, som forventes igangsat i foråret 2019. Kampagnen koordineres med Miljøstyrelsen, som i 

sidste instans er tilsynsmyndigheden, der skal følge op på kampagnens udfald. 
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Informationsstatistik 

En vigtig del af den daglige drift af sekretariatet er interaktionen med alle de interessenter, som på den ene eller 

anden måde er knyttet til producentansvaret. Herigennem indhentes og deles den information, som er nødven-

dig for sektorens aktører. I det følgende vises en række indikatorer for videndelingen i DPA-System. 

Indikatorerne illustrerer tillige ressourceforbruget for en del af kommunikationsopgaven for DPA-System. Viden-

deling og informationsformidling baserer sig primært på anvendelse af de almene elektroniske medier; hjemme-

side, e-mail og telefon. Men også informationsmøder med eksterne interessenter afholdes løbende. 

Kontakt via E-mail  
I den følgende tabel og figur vises antallet og arten af henvendelser, som DPA-System har modtaget og forholdt 

sig til ved enten orientering eller besvarelse pr. mail, telefon eller andet. Interaktionen med aktørerne er vist 

over en 5-årig periode. 

Intern korrespondance indgår ikke i opgørelsen, ej heller indgår anden korrespondance eller anden kommunika-

tion, som ikke har direkte 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. Besvarel-

serne er grupperet efter hovedopgaver og de primære aktørgrupper. 

Informationsstrømmen 2018 
Som det fremgår af førnævnte, er der fuldt fart på 

producentansvarsområdet, hvilket også fremgår af 

vores årlige statistik over trafikken af informationer 

gennem vores mailsystemer (Se tabel s. 17) 

Året højdespringer er Miljøstyrelsen (og skrotnings-

sagerne) hvilket altovervejende skyldes det store 

antal sager som i løbet af 2018 lå til specialbehand-

ling i miljøstyrelsen, herunder det boom der opstod, 

da Miljøstyrelsen indkaldte assistance og lynbe-

handlede et stort antal sager. 

Desværre ses, modsat intentionen, også en stigning 

i antallet af henvendelser der vedrører den almin-

delige registreringsprocedure, herunder adgangen 

for revisorer. Det er afgjort formålet at nå frem til 

en selvbetjeningsløsning, men der er lang vej 

endnu. Brugen af Nem-ID, som tjenesteyderaftale 

har ikke medført den lettelse i henvendelser vedrø-

rende adgang til registret, som det var håbet. 

Gruppen benævnt ”Øvrige” dækker over presse, 

studerende og konsulenter fra ind-og udland. Især 

sidstnævnte har trukket store veksler på sekretaria-

tet. Det er primært såkaldte compliance-konsulent-

firmaer i Europa, som har slået sig op som fiktive 

bemyndigede repræsentanter, der fortæller virk-

somheder, at de tager sig af al administration for-

bundet med producentansvar i alle EU-lande (incl. 

signering af ledelses- og revisorerklæringer i DK) 

Desværre har DPA-Systems medarbejdere brugt for-

holdsvis meget tid på disse service-provideres i 

form af vejledning og forklaring af reglerne i Dan-

mark. 
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Indgående faglige mails 
 

Tabel 1: Udviklingen i antallet af henvendelser i alle medarbejderindbakker og i fælles hovedmailboks. 

DPA-System antal pr. år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A
kt

ø
re

r 

Bestyrelse og brancheorganisationer 430 316 617 416 745 596 

Borgere/bilejere 0 0 0 119 192 257 

EU-EWRN (EU-netværk af WEEE-
registre) 

836 323 175 150 368 250 

IT-underleverandører 1.126 1.668 1.546 2.436 2.148 1.993 

Kollektive ordninger 551 399 461 504 797 897 

Kommuner 218 124 130 246 265 647 

Miljøstyrelsen 589 603 997 4.462 4.526 10.117 

Producenter/virksomheder 639 750 1.223 2.795 1.340 1.276 

Øvrige 397 458 1.199 517 1.067 1.697 

Fa
st

e
  

o
p

ga
ve

r Årlig indberetning 214 327 244 67 286 188 

Registreringsproces 235 204 332 398 224 962 

Revisorerklæringer 854 776 1.305 376 672 515 

Fakturering, sikkerhed og tildeling 79 13 53 19 210 151 

I alt   6.168 5.961 8.282 12.505 12.840 19.546 

 

 
 Figur 3: Grupperede søjler illustrerer udviklingen i informationsudveksling efter emne (total) 
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Finansiering af aktiviteter 2018 
Finansieringen af DPA-System er todelt. For aktiviteter i producentansvaret sker finansieringen via gebyrindbeta-
linger fra producenterne. For aktiviteter i godtgørelsesordningen sker finansieringen via Miljøstyrelsen. Dette af-
snit beskriver udviklingen i finansieringen, samt udviklingen i gebyrer og mængder, samt hvorledes gebyrerne er 
sammensat. 

Egenkapital i producentansvaret 
Det er Miljøstyrelsen, der hvert år endeligt fastsæt-

ter gebyrernes størrelse efter indstilling fra DPA-

Systems bestyrelse. Ligeledes tilstræbes det, at ud-

viklingen i gebyrsatserne fastholdes på et jævnt ni-

veau. Gebyrsatserne for WEEE og BAT beregnes per 

ton markedsført udstyr. Dette giver mulighed for at 

beregne gebyrsatserne med stor præcision, og der-

ved reducere risikoen for at opkræve for meget eller 

for lidt kapital.  

DPA-System har i forbindelse med beregning af ge-

byrerne for 2018 indstillet, at gebyrerne skulle 

dække de faktisk forventede omkostninger i drifts-

budgettet. Årets endte med et positivt resultat på 

DKK 1.014.208, som er overført til egenkapitalen. 

På trods af det overførte overskud er den disponible 

kapital faldet fra DKK -698.298 til DKK -2.597.464. 

Det skyldes stigningen i kravet til henlæggelser, som 

baseres på driftsbudgettet for 2019.  Henlæggel-

serne beregnes som 11/12 af det senest godkendte budget, i dette tilfælde 2019. Dette budget er steget med 

DKK 3.196.226 i forhold til budgettet for 2018, hvorfor hensættelserne følger denne tendens. Det er et forhold 

DPA-System fremadrettet vil have fokus på, for at sikre den overordnede målsætning om, at den disponible kapi-

tal skal balancere. 

Udviklingen i egenkapitalen fremgår af oversigten herunder. 

 

 
Tabel 2: Udviklingen i egenkapitalen for WEEE, BAT og ELV 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Disponibel Kapital Primo 613.578 326.173 1.216.303 314.000 (698.298) 

Periodens resultat 112.388 868.354 445.076 (469.996) 1.014.208 

Årets henlæggelser (399.793) 21.776 (1.347.379) (542.302) (2.913.374) 

Disponibel Kapital Ultimo 326.173 1.216.303 314.000 (698.298) (2.597.464) 

Henlæggelse - afvikling 3.521.121 3.509.244 4.244.178 4.539.979 6.129.086 

Henlæggelse - forskudt fakturering 2.934.268 2.924.370 3.536.815 3.783.316 5.107.577 

Henlæggelser i alt Ultimo 6.455.389 6.433.614 7.780.993 8.323.295 11.236.663 

Egenkapital i alt Ultimo 6.781.562 7.649.917 8.094.993 7.624.997 8.639.199 

DPA-System opererer som en non-profit organisa-

tion, indtægter og udgifter skal derfor løbende 

holdes i balance inden for en 4-årig periode. 

For at opfylde den målsætning tilstræber DPA-

System, at den disponible del af egenkapitalen har 

et begrænset omfang. 

I og med at finansieringen af DPA-System er to-

delt, for producentansvarsområdet og for MFB, fo-

retages en todelt opfølgning på udviklingen af den 

disponible kapital i egenkapitalen

. 
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Egenkapital i godtgørelsesordningen 
 

Finansieringen af udbetalingerne via godtgørelsesordningen samt af omkostninger ved administration af ordnin-

gen, er reguleret af samarbejdsaftalen mellem Miljøstyrelsen og DPA-System af 20. december 2017 og en tilhø-

rende faktureringsinstruks. Finansieringen sker 100 % fra Miljøstyrelsen.  

Miljøstyrelsen afholder finansieringen af de driftsomkostninger, som afholdes af MFB-organisationen. Finansie-

ringen baseres på et af Miljøstyrelsen godkendt omkostningsbudget. Førnævnte samarbejdsaftale indeholder en 

bestemmelse om, at Miljøstyrelsen garanterer betaling af omkostninger for 6 måneders drift ved et eventuelt 

ophør af MFB. Derfor foretages der ikke henlæggelser til afvikling for denne del af organisationens drift.  

Årets drift i MFB-organisationen har været præget af, at digitaliseringsprojektet ’DUS’ har stået stille i en periode 

på 6 måneder, som konsekvens af at DPA-System har afventet en godkendelse af budgettet fra Miljøstyrelsen. 

En række af de budgetterede aktiviteter er derfor ikke blevet gennemført i indeværende år, men blev udskudt til 

2019.Der blev derfor tilbagebetalt midler til Miljøstyrelsen på DKK 2.256.210.  Alligevel ender årets resultat med 

et positivt resultat på DKK 846.513. 

Den disponible kapital udgør nu DKK 3.374.126, hvilket DPA-System fremadrettet vil have fokus på, for at sikre 

den overordnede målsætning om at den disponible kapital skal balancere. 

Udviklingen i egenkapitalen fremgår af oversigten herunder. 

 

Tabel 3: Udviklingen i egenkapitalen for MFB 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Disponibel Kapital Primo   (1.791.394) 1.953.329 2.527.613 
Periodens Resultat  1.005.004  948.325 574.284 846.513 
Årets henlæggelser  (2.796.398)  2.796.398 0 3.374.126 

Disponibel Kapital Ultimo  (1.791.394)  1.953.329 2.527.613 3.374.126 

Henlæggelse - afvikling  2.796.398  0 0 0 
Henlæggelse - forskudt fakturering  0 0 0 0 
Henlæggelser i alt Ultimo  2.796.398  0 0 0 

Egenkapital i alt Ultimo  1.005.004  1.953.329 2.527.613 3.374.126 
Note: 2015 er det første år, hvor MFB har været administreret hos DPA-System. Aktiviteterne blev etableret i DPA-System per 1. maj 2015. 
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Opkrævning af gebyrer for producentansvarsområderne  
Hvert år efter afslutning af den årlige indberetning foretager DPA-System dataudtræk1 af de senest indberettede 
mængder for WEEE, BAT og ELV. Baseret på disse mængder beregnes årets mængdebaserede gebyrer, idet der 
ligeledes i gebyrberegningen indgår en beregning af det årlige kapitalbehov, som skal dækkes af de mængdeba-
serede gebyrer. Det årlige kapitalbehov er baseret på det senest godkendte omkostningsbudget for WEEE, BAT 
og ELV, samt de beregnede henlæggelser. 

Digital Post 
DPA-System udsender fakturaer via Digital Post til 

danske virksomheder. Da der er tale om lovfastsatte 

gebyrer betyder det, at den fremsendte faktura per 

definition er legalt bebyrdende for virksomheden, 

når DPA-System har afsendt denne gennem det fæl-

lesoffentlige, digitale postsystem. En del virksomhe-

der har dog fortsat ikke vænnet sig helt til systema-

tisk at tømme deres digitale postkasse og 

distribuere indholdet til rette person i virksomhe-

den. DPA-System har da også i 2018 haft en del ar-

bejde med at informere virksomhederne om, hvor-

dan de finder frem til forsendelsen i deres digitale 

postkasse om end problemet er blevet mindre.  

DPA-System bruger også ressourcer på andre pro-

blemstillinger i forbindelse med at opkræve geby-

rerne. Fx har nogle af producenterne opbygget en 

række systemer til at sikre deres udbetalinger til 

kreditorer og andre. Disse sikkerhedsprocedurer 

medfører i mange tilfælde, at indbetalingen af geby-

rerne til DPA-System ikke sker inden for betalingsfri-

sten. Ligeledes ses det, at betalingen til DPA-System 

ikke finder sted, fordi der ikke i virksomheden er ud-

peget en ansvarlig, der kan tage stilling til og atte-

stere fakturaen vedrørende gebyrerne. I andre til-

fælde har virksomhederne udlagt betaling af 

fakturaer til en anden organisation, end den der er  

 

 

registreret i producentregistret. Endelig kan beta-

ling af fakturaer være henlagt til en organisation i 

udlandet. Sidstnævnte betyder, at disse udenland-

ske virksomheder ikke kan komme i besiddelse af 

fakturaen med mindre de får adgang til virksomhe-

dernes digitale postkasse, og det kan de ikke umid-

delbart, fordi de ikke har en virksomheds-NemID. 

Desværre har der også i 2018 været problemer med 

at modtage betalinger fra kollektive ordninger, der 

har udlagt gebyrerne for producenterne. I nogle til-

fælde har den kollektive ordning afslået at betale 

gebyrer for udvalgte producenter, selvom de oprin-

deligt har ønsket at udlægge gebyret. DPA-System 

vil derfor stramme op på proceduren. Hvis den kol-

lektive ordning ikke betaler gebyrerne inden for be-

talingsfristen, vil fakturaerne i stedet blive sendt di-

rekte til producenten, som er den instans, der legalt 

er forpligtet til at betale gebyret til DPA-System.  

En række virksomheder har valgt at opfatte DPA-

System på linje med deres leverandør- og varekredi-

torer, selvom opkrævningerne fra DPA-System be-

står i lovpligtige gebyrer. Det medfører, at produ-

centerne selv prøver at ændre betalingsfrister, 

fremsætter en række krav til påføring af specielle 

referencer på faktura og nogle gange trækker beta-

lingerne i langdrag, også selvom, at det i nogle til-

fælde fører til sletning fra producentregistret. 

  

  

                                                             
1 Dataudtrækket til brug for gebyrberegningen kan ikke afstemmes 1:1 til data i årsstatistikken, da der i denne indgår data fra producenter der er 

ikke længere har et producentansvar, hvorfor de ikke indgår i gebyrberegningen. 
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Gebyrstruktur og gebyrsatser for WEEE, BAT og ELV 
 

Registreringsgebyr: 

Gebyrerne består af et éngangsgebyr for producentens registrering på DKK 1.000 (eller DKK 500, hvis producen-

ten allerede er registreret for producentansvar for et af de øvrige områder). 

Mængdebaseret gebyr: 

Den årlige gebyrstruktur og gebyrsatser for WEEE, BAT og ELV 

Det årlige mængdebaserede gebyr fastsættes i forhold til producentens årlige markedsførte mængde af udstyr. 

For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at der findes et minimumsgebyr på DKK 250. 

Tildelingsordning (WEEE, BAT): 

Særligt gælder, at der i tillæg betales et årligt gebyr for de mængder af udstyr, der markedsføres til private hus-

holdninger (WEEE) og bærbare batterier (BAT), som indgår i den såkaldte tildelingsordning.  

Administrative gebyrer: 

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 2018 DKK 

920.  

Det er de mængdebaserede gebyrer, der i altovervejende grad dækker finansieringen af DPA-Systems drift. Mil-

jøministeren skal hvert år godkende DPA-Systems gebyrsatser for det mængdebaserede gebyr.   

 

Gebyrbestemmelserne for områderne fremgår senest ved ikrafttræ-

delse af følgende bekendtgørelser: 

WEEE:  Elektronikaffaldsbekendtgørelse nr. 148   

BAT: Batteribekendtgørelsen nr. 1453 

ELV: Bilskrotbekendtgørelsen nr. 1312 
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Gebyrsatser for WEEE 
 

Gebyrsatserne for WEEE i 2018 er baseret på producenternes markedsførte mængder i 2017. Mængderne fremgår af Figur 4: Ind-

berettede markedsførte mængder af elektronisk udstyr (tons). De fakturerede gebyrer fremgår af Tabel 5 

Tabel 4: WEEE-Gebyrer i DKK per ton 

WEEE 2014 2015 2016 2017 2018 

Generelt mængdegebyr 24,90 24,91 22,13 26,22 33,14 

Tillægsgebyr for mængder  

til husholdninger (tildelingsordningen) 7,60 8,22 6,62 8,12 10,74 

Figur 4: Indberettede markedsførte mængder af elektronisk udstyr (tons) 

 

Note: 2012 = 100. Tallene for 2018 bliver indberettet til DPA-System i perioden 1. januar til 31. marts 2019. 

Tabel 5: Fakturerede mængdebaserede gebyrer 2018, WEEE (DKK) 

Kategori  Generelt gebyr 2018 Tildeling (tillæg gebyr) 2018 

1. Store husholdningsapparater 2.735.371 836.816 

2. Små husholdningsapparater 452.047 139.632 

3. It og teleudstyr 704.305 139.375 

4. Forbrugerudstyr og fotovoltaiske paneler 645.137 110.277 

5. Belysningsudstyr 334.504 76.150 

6. Elektrisk og elektronisk værktøj 344.549 86.449 

7. Legetøj, fritids- og sportsudstyr 101.361 31.514 

8. Medicinsk udstyr 101.424 1.716 

9. Overvågnings- og reguleringsudstyr 159.134 4.494 

10. Automatiske dispensere 16.768 677 

I alt 5.594.600 1.427.100 

Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2018, 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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Gebyrsatser for BAT 
 

Gebyrsatserne for batterier i 2018 er baseret på producenternes markedsførte mængder af batterier i 2017. Mængderne fremgår 

af Figur 5.  De fakturerede gebyrer fremgår af Tabel 7. 

Tabel 6: BAT Gebyrer i DKK per ton 

BAT 2014 2015 2016 2017 2018 

Generelt mængdegebyr 26,03 31,43 24,32 30,04 42,72 

Tillægsgebyr for mængder til hus-

holdninger (tildelingsordningen) 
44,93 61,44 43,89 55,80    79,69 

 

Figur 5: Indberettede markedsførte mængder af batterier (tons) 

 

Note: Tallene for 2018 bliver indberettet til DPA-System i perioden 1. januar til 31. marts 2019. 

 

 
Tabel 7: Fakturerede mængdebaserede gebyrer 2018, BAT (DKK) 

Kategori Generelt gebyr 2018 Tildeling (tillægs gebyr) 2018 

Bærbare batterier 157.288 293.386 

Bilbatterier 581.171  

Industribatterier 446.558  

I alt 1.185.017 293.386 

 

  

Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2018, 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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Gebyrsatser for ELV 
 
Gebyrsatserne for biler i 2018 er baseret på producenternes indregistrerede biler i 2017. Mængderne fremgår af  

Figur 6: Antal indberettede person- og varebiler (stk.). De fakturerede gebyrer fremgår af Tabel 9. 

 

Tabel 8: ELV-Gebyrer i DKK per stk. 

ELV  2014 2015 2016 2017 2018 

Generelt mængdegebyr  0,85 1,39 1,10 1,38 1,82 
Note: Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med de indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret et mini-

mumsgebyr. 

 
Figur 6: Antal indberettede person- og varebiler (stk.) 

 

Note: 2013 er det første år, hvor importørerne har indberettet til DPA-System. Antallet af markedsførte biler for 2018 indberettes til DPA-System i 

perioden 1. januar til 31. marts 2019. 

 

Tabel 9: Fakturerede mængdebaserede gebyrer 2018, ELV (DKK) 

ELV mængdegebyrer (DKK) 2014 2015 2016 2017 2018 

Generelt gebyr for person- og varebiler 174.523 299.829 260.102 357.485 468.970 

 

  

Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2018, Axapta 

Note: Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med de indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret et mini-
mumsgebyr. 
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III. DEL: PÅTEGNING OG ERKLÆRINGER 

 

 

Del 3. 

Påtegninger og erklæringer
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Ledelse og Organisation 
Følgende organisationer er udpeget af Miljø- og fødevareministeren til hver at indstille et medlem til bestyrelsen: 

DI 

Dansk Erhverv 

Batteriforeningen, dansk filial af EPBA (European Portable Battery Association) 

De Danske Bilimportører (DBI) 

APPLIA-Danmark  

FABA (Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske belysningsarmaturer) 

Forbrugerrådet Tænk 

DPA-Systems bestyrelse bestod i 2018 af følgende medlemmer: 

Ole Sohn, bestyrelsesformand 

Karin Klitgaard, næstformand, Miljøpolitisk chef, DI. 

Frederik Erik Preben Madsen, Direktør, Batteriforeningen, Filial af European Portable Battery Association. 

Gunni Baagøe-Mikkelsen, Direktør, De Danske Bilimportører. 

Henrik Egede Rasmussen, Direktør, APPLIA-Danmark. 

Henrik Hyltoft, Markedsdirektør, Dansk Erhverv. 

Vibeke Myrtue Jensen, Miljøpolitisk rådgiver, Forbrugerrådet Tænk 

Willy Kogtved Goldby, Direktør, FABA. 

 

DPA-Systems sekretariat består af følgende medarbejdere: 

Direktør Johnny Bøwig, ansat af bestyrelsen i 2005. 
Informationskoordinator Susan Christensen, ansat i 2008 
Datakoordinator, Pernille Brandt, ansat i 2012 
Controller og økonomikoordinator Nicolai Hansen, ansat i 2014 
It- og sikkerhedskoordinator Thomas Belling, ansat i 2017 
Juridisk konsulent Claus Holten Lützhøft, ansat i 2018 
Udviklings-og projektkoordinator Sara Fredhave, ansat i 2018 
Controller Stig Thorlak, ansat i 2015 
Projektleder Rasmus Rye Petersen, ansat i 2015 
Kontorfunktionær Anette Fjeldto, overført til DPA-System i 2015 
Kontorfunktionær Birte Jensen, overført til DPA-System i 2015 
Kontorfunktionær Bente Andersen, overført til DPA-System i 2015 
Kontorfunktionær Bente Stapf, overført til DPA-System i 2015 
Kontorfunktionær Mette Nilsson, overført til DPA-System i 2015 

  

Vedtægterne for organisationens drift er godkendt af Miljø- og føde-
vareministeriet, senest ved ændringer af 10. februar 2016. Der er til-
lige indgået en ny og revideret samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen 
per december 2017.  Alle dokumenter er offentliggjort på 
DPA-Systems hjemmeside.   

www.dpa-system.dk 
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Den interne revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Dansk Producentansvars-System 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Producentansvars-System for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, 

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 

årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 

31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisions-

påtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen i over-

ensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det 

er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-

vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser el-

ler fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte drif-

ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutio-

nen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 

sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstem-

melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil af-

dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl 

og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-

delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 

revisionen. 
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 Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af institutionens interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fort-
sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrække-
lige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem 
til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institu-
tionen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisi-

onen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 

som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold års-

regnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig 

fejlinformation i ledelsesberetningen.  
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Rigsrevisionens påtegning 
TIL DANSK PRODUCENTANSVARSSYSTEMS BESTYRELSE 

Revisions påtegning på årsregnskabet 

Konklusion  
Rigsrevisionen har revideret årsregnskabet for Dansk Producentansvarssystem for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt 

regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk Producentansvarssystems aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Dansk Producentansvarssystems aktivi-

teter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 

på grundlag af bestemmelserne i vedtægterne for Dansk Producentansvarssystem. Vores ansvar ifølge disse 

standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af års-

regnskabet”.  

Rigsrevisor er uafhængig af Dansk Producentansvarssystem i overensstemmelse med rigsrevisorloven § 1, stk. 6.  

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-

vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser el-

ler fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Dansk Producentansvarssystems evne til 

at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-

kvidere Dansk Producentansvarssystem, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 

dette. 

Rigsrevisionens ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 

sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstem-

melse med standarderne for offentlig revision, jf. vedtægterne i Dansk Producentansvarssystem, altid vil af-

dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl 

og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-

delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, jf vedtægterne i 

Dansk Producentansvarssystem foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisi-

onen. 

 Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisi-

onsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 

væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af 

fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 

tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-

ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten 

af Dansk Producentansvarssystems interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-

mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 

er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 

begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Dansk Producentansvarssystems evne til at fort-

sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 

opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, mo-

dificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 

for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Dansk Producentan-

svarssystem ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, 

at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 

af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabslovens regler. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. 

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er 

også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 

virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer 

og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og for-

valtningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-

kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositio-

ner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillin-

ger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi 

med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige øko-

nomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 

skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 2. april 2019 
Rigsrevisionen 

 

 

------------------------------                           -------------------------------- 

Marie Katrine Bisgaard Lindeløv  Glenn Elton Hvidt 

Kontorchef           Fuldmægtig 
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Del 4.  
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven efter bestemmelserne for regnskabs-

klasse A. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

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 aflæg-

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

I delregnskaberne for WEEE, BAT og ELV er anført de indtægter, som er direkte henførbare til hvert af de tre om-

råder. Udgifterne er fordelt efter fordelingsnøglen 77,5%, 17,5% og 5%.  

For MFB er anført de poster, der er direkte henførbare til området. Indtægter fra Miljøstyrelsen vedrørende dag-

lig drift indregnes i overensstemmelse med det godkendte budget for regnskabsåret. Indtægter fra Miljøstyrel-

sen vedrørende skrotningsgodtgørelse indregnes på det tidspunkt, hvor der foreligger en tilsvarende udbetaling. 

De finansielle poster er fordelt i forhold til egenkapitalen i de fire områder: WEEE, BAT, ELV og MFB. 

Anlægsaktiver  
Etableringsudgifter, herunder udvikling af it-systemer, kontorinventar og etablering af hjemmeside, er udgifts-

ført i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

Tilgodehavender  
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. I delregnskaberne er anført de tilgodehavender, som er direkte 

henførbare til hvert af de fire områder, hvor det er muligt.  

Likvide midler 
De likvide midler er opgjort til dagsværdi. I delregnskaberne er midlerne fordelt efter en nøgle, der er beregnet 

på baggrund af indtægterne i de fire områder, fratrukket tilgodehavender på debitorer i forhold til den samlede 

indtægt.  

Skyldige omkostninger 
Udestående skyldige omkostninger måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. I 

delregnskaberne er anført de skyldige omkostninger, som er direkte henførbare til hvert af de fire områder, hvor 

det er muligt. Ellers er de skyldige omkostninger fordelt efter den ovenfor nævnte fordelingsnøgle. 

Henlæggelse til afvikling 
Der foretages, for producentansvarsområderne WEEE, BAT og ELV, årligt en henlæggelse til afvikling af DPA-

System således, at DPA-System kan opfylde sine forpligtelser i en afviklingsperiode, såfremt DPA-System nedlæg-

ges. 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 inden for WEEE, BAT og ELV ligger forskudt i forhold til DPA-Systems regn-

skabsår, og de første måneder vil derfor være præget af underfinansiering, som skal dækkes af en 
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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 be-

talingsfrist, skal denne reserve minimum dække 5 måneders drift. Henlæggelsen beregnes derfor som 5/12 af 

det seneste godkendte driftsbudget og vises som en del af egenkapitalen. 
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Hovedtal 
 
 (Beløb i 1.000 DKK) 
           

 2018  2017  2016  2015  2014 

            

Indtægter 265.090  252.955    151.749    112.639    6.105  

Omkostninger (263.133)   (252.773)   (150.403)   (110.789)   (6.081) 

            

Resultat før finansielle  
poster og skat 1.957  182   1.345    1.850    24  

            

Finansielle poster (96)  (78)    48    23    89  

            

Årets resultat 1.861   104    1.393    1.873    112  

            

            

Balance 25.093  14.509    15.883    31.989    9.541  

            

            

Egenkapital 12.013   10.153    10.048    8.655    6.782  
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DPA System - Samlet regnskab 

Resultatopgørelse (DKK) 

Note  2018  2017  

       

 INDTÆGTER      
 1  Indtægter 265.089.625   252.955.386   

 Indtægter i alt 265.089.625   252.955.386   

       

 OMKOSTNINGER      

 Gager mv. (8.370.065)  (7.764.065)  
 2  Honorar til bestyrelse (717.500)   (563.750)  

 Andre personaleudgifter (518.411)   (483.363)  

 Ansættelse af personale (250.000)   (151.800)  
 3  Andre honorarer (941.106)   (487.934)  
 4  Møder, rejser og repræsentation (100.952)   (84.997)  
 5  Administrationsudgifter (4.309.178)   (3.787.119)  

 Udbetaling af skrotningsgodtgørelse (247.903.000)   (239.336.300)  

 Afværgeforanstaltninger og sorteringsforsøg 0   (113.000)  

 Tab på debitorer (22.651)   (605)  

 Omkostninger i alt (263.132.863)   (252.772.933)  

       

 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 1.956.762   182.453   

       

 FINANSIELLE POSTER      

 Renter (96.041)   (78.165)   

  (96.041)   (78.165)   

       

 PERIODENS RESULTAT 1.860.721   104.288   

       

 Der foreslås disponeret således:      

 Overført til egenkapitalen 1.860.721   104.288   
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Balance samlet 
Balance pr. 31. december 2018 (DKK)    

 AKTIVER 2018 
 

2017 

    
 

  

 TILGODEHAVENDER   
 

  

 Debitorer 335.684 
 

103.389 

 Andre tilgodehavender 12.012 
 

6.612 

 Periodeafgrænsningsposter 167.067 
 

202.534 

 Tilgodehavender i alt 514.763 
 

312.535 

   
  

 LIKVIDE BEHOLDNINGER  
  

 Bankbeholdning 24.578.286 
 

14.195.986 

   
  

 Omsætningsaktiver i alt 25.093.049 
 

14.508.521 

   
  

 AKTIVER I ALT 25.093.049 
 

14.508.521 
  

  
 
  

    
 

  

 PASSIVER 2018 
 

2017 

 EGENKAPITAL  
  

 Disponibel kapital  
  

 Saldo primo 1.829.315 
 

2.267.329 

 Periodens resultat 1.860.721 
 

104.288 

 Henlæggelser (2.913.374) 
 

(542.302) 

 Disponibel kapital i alt 776.662 
 

1.829.315 

   
  

 Henlæggelse vedrørende afvikling 6.129.086 
 

4.539.979 

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering 5.107.577 
 

3.783.316 

 Henlæggelser i alt 11.236.663 
 

8.323.295 

   
  

 Egenkapital i alt 12.013.325 
 

10.152.610 

 KORTFRISTET GÆLD  
  

 Miljøstyrelsen, forudbetalt vedr. skrotningsgodtgørelse 8.934.700 
 

555.700 

 Modtagne forudbetalinger vedr. debitorer 0 
 

87.269 

 Skyldige omkostninger 339.871 
 

594.470 

 Skyldige beregnede feriepenge 1.061.233 
 

966.948 

 Skyldig moms 2.362.434 
 

1.793.672 

 Anden gæld 381.486 
 

357.852 

 Kortfristet gæld i alt 13.079.724 
 

4.355.911 

 PASSIVER I ALT 25.093.049 
 

14.508.521 

 6  Sikkerhedsstillelser 
   

 7  Leasing- og lejeforpligtelser 
   

 8  Eventualforpligtelser 
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Noter 
 

(DKK)      

  2018  2017  
 1  Indtægter     

 Registreringsgebyrer 222.000  173.000  

 Nedsat registreringsgebyrer 51.500  35.500  

 Minimumsgebyrer 397.500  402.750  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret 8.764.282  6.555.642  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år 204.791  8.915  

  9.640.073  7.175.807  

      

 Indtægter fra Miljøstyrelsen - daglig drift 5.834.152  6.222.542  

 Indtægter fra Miljøstyrelsen - skrotningsgodtgørelse 247.903.000  239.336.300  
 Indtægter fra Miljøstyrelsen – digitaliseringsprojekt 1.712.400  169.789  

  255.449.552  245.728.631  

 Andre indtægter 0  50.948  

  265.089.625  252.955.386  
 2  Honorar til bestyrelse     

 Honorar, Formand (175.000)   (137.500)  

 Honorar, Næstformand (122.500)   (96.250)  

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer (420.000)   (330.000)  

  (717.500)   (563.750)  
 3  Andre honorarer     

 Deloitte, revisionshonorar (102.000)  (102.000)  

 Anden særlig assistance (659.360)  (209.000)  

 Administrationshonorar IU (179.746)  (176.934)  

  (941.106)  (487.934)  
 4  Møder, rejser og repræsentation     

 Møder og rejser (99.709)  (82.037)  

 Gaver, repræsentation (1.243)  (2.960)  

  (100.952)  (84.997)  
 5  Administrationsudgifter     

 Lokaleudgifter (915.699)  (922.143)  

 Hjemmeside (176.785)  (238.572)  

 It-udgifter (2.705.066)  (2.147.002)  

 Telefon  (49.674)  (59.201)  

 Forsikringer (140.061)  (101.155)  

 Andre administrationsudgifter (321.893)  (319.046)  

 

 

(4.309.178)  (3.787.119)  
      

6 Sikkerhedsstillelse 

 Der er opkrævet individuelle sikkerhedsstillelser for DKK 211.772. 

7 Leasing- og lejeforpligtelser 

 
Dansk Producentansvars System har indgået leasingaftale med ALD Automotive. De samlede fremtidige leasingforpligtelser  
beløber sig til DKK 8.176 
Dansk Producentansvars System har en huslejeforpligtelse på DKK 357.741 pr. 31.12.2018.  

8 Eventualforpligtelser 

 

Miljøordning for Biler har pr. 31.12.2018 indsendt 1.680 sager vedr. udbetaling af skrotningsgodtgørelse, der afventer afgørelse hos  
      Miljøstyrelsen. Heraf forventes 1.673 sager godkendt til udbetaling, svarende til DKK 3.680.600.  
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Miljøordning for biler 
 Resultatopgørelse (DKK) 
    
Note  2018  2017 

     

 INDTÆGTER    
 1  Indtægter 255.449.552  245.728.631 

 Indtægter i alt 255.449.552  245.728.631 

     

 OMKOSTNINGER    

 Gager mv. (4.096.533)  (3.843.481) 

 2  Honorar til bestyrelse (269.063)  (110.000) 

 Andre personaleudgifter (219.372)  (226.717) 

 3  Andre honorarer (754.433)  (139.467) 

 Møder, rejser og repræsentation (32.674)  (25.478) 

 4  Administrationsudgifter (1.277.150)  (1.430.684) 

 Udbetaling af skrotningsgodtgørelse (247.903.000)  (239.336.300) 

 Omkostninger i alt (254.552.225)  (245.112.127) 

     

 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 897.327  616.504 

     

 FINANSIELLE POSTER    

 Renter (50.814)  (42.220) 

  (50.814)  (42.220) 

     

 PERIODENS RESULTAT 846.513  574.284 

     

 Der foreslås disponeret således:    

 Overført til egenkapitalen 846.513  574.284 
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Balance MFB 
Balance pr. 31. december 2018 (DKK)    

     

 AKTIVER 2018  2017 

     

 TILGODEHAVENDER    

 Andre tilgodehavender 5.192  0 

 Periodeafgrænsningsposter 80.498  78.460 

 Tilgodehavender i alt 85.690  78.460 

     

 LIKVIDE BEHOLDNINGER    

 Bankbeholdning 13.359.781  4.014.013 

     

 Omsætningsaktiver i alt 13.445.471  4.092.473 

     

 AKTIVER I ALT 13.445.471  4.092.473 

     

     

 PASSIVER 2018  2017 

     

 EGENKAPITAL    

 Disponibel kapital    

 Saldo primo 2.527.613  1.953.329 

 Periodens resultat 846.513  574.284 

 Disponibel kapital i alt 3.374.126  2.527.613 

     

 Egenkapital i alt 3.374.126  2.527.613 

     

 KORTFRISTET GÆLD    

 Miljøstyrelsen, forudbetalt vedr. skrotningsgodtgørelse 8.934.700  555.700 

 Skyldige omkostninger 298.292  105.414 

 Skyldige beregnede feriepenge 611.914  532.390 

 Skyldig moms 135.636  293.769 

 Anden gæld 90.803  77.587 

 Kortfristet gæld i alt 10.071.345  1.564.860 

     

 PASSIVER I ALT 13.445.471  4.092.473 

     
 5  Lejeforpligtelser    
 6  Eventualforpligtelser    
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Noter MFB 
 
(DKK)       

  2018  2017  

      
 1  Indtægter     

 Indtægter fra Miljøstyrelsen - daglig drift 5.834.152  6.222.542  
 Indtægter fra Miljøstyrelsen - skrotningsgodtgørelse 247.903.000  239.336.300  

 Indtægter fra Miljøstyrelsen - digitaliseringsprojekt 1.712.400  169.789  

  255.449.552  245.728.631  

      
 2  Honorar til bestyrelse     
 Honorar, Formand (65.625)  0  

 Honorar, Næstformand (45.938)  0  

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer (157.500)  (110.000)  

  (269.063)  (110.000)  

      
 3  Andre honorarer     

 Deloitte, revisionshonorar (51.000)  (51.000)  

 Anden særlig assistance (613.560)  0  

 Administrationshonorar IU (89.873)  (88.467)  

  (754.433)  (139.467)  
 4  Administrationsudgifter     

 Lokaleudgifter (512.526)  (507.822)  

 Hjemmeside (86.344)  (84.234)  

 It-udgifter (358.692)  (557.298)  

 Telefon  (17.645)  (30.605)  

 Forsikringer (54.508)  (36.078)  

 Andre administrationsudgifter (247.435)  (214.647)  

  (1.277.150)  (1.430.684)  

      
 5  Lejeforpligtelser     

 Se noten i det samlede regnskab på side 40 

 6  Eventualforpligtelser     

 

Miljøordning for Biler har pr. 31.12.2018 indsendt 1.680 sager vedr. udbetaling af skrotningsgodtgørelse, der 
afventer afgørelse hos Miljøstyrelsen. Heraf forventes 1.673 sager godkendt til udbetaling, svarende til DKK 
3.680.600.  
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WEEE, BAT og ELV samlet 
Resultatopgørelse (DKK) 
    
Note  2018  2017 

       

 INDTÆGTER      

 1  Indtægter 9.640.073  7.226.755 

 Indtægter i alt 9.640.073  7.226.755 

     

 OMKOSTNINGER    

 Gager mv. (4.273.532)  (3.920.584) 

 2  Honorar til bestyrelse (448.437)  (453.750) 

 Andre personaleudgifter (299.039)  (256.646) 

 Ansættelse af personale (250.000)  (151.800) 

 3  Andre honorarer (186.673)  (348.467) 

 4  Møder, rejser og repræsentation (68.278)  (59.519) 

 5  Administrationsudgifter (3.032.028)  (2.356.435) 

 Afværgeforanstaltninger og sorteringsforsøg 0  (113.000) 

 Tab på debitorer (22.651)  (605) 

 Omkostninger i alt (8.580.638)  (7.660.806) 

     

 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 1.059.435  (434.051) 

     

 FINANSIELLE POSTER    

 Renter (45.227)  (35.945) 

  (45.227)  (35.945) 

     

 PERIODENS RESULTAT 1.014.208  (469.996) 

     

 Der foreslås disponeret således:    

 Overført til egenkapitalen 1.014.208  (469.996) 
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Balance WEEE, BAT og ELV 
Balance pr. 31. december 2018 (DKK)    

     

 AKTIVER 2018  2017 

       

 TILGODEHAVENDER      

 Debitorer 335.684  103.389 

 Andre tilgodehavender 6.820  6.612 

 Periodeafgrænsningsposter 86.569 2 124.074 

 Tilgodehavender i alt 429.073  234.075 

     

 LIKVIDE BEHOLDNINGER    

 Bankbeholdning 11.218.505  10.181.973 

     

 Omsætningsaktiver i alt 11.647.578  10.416.048 

     

 AKTIVER I ALT 11.647.578  10.416.048 

       

 PASSIVER 2018  2017 

     

 EGENKAPITAL    

 Disponibel kapital    

 Saldo primo (698.298)  314.000 

 Periodens resultat 1.014.208  (469.996) 

 Henlæggelser (2.913.374)  (542.302) 

 Disponibel kapital i alt (2.597.464)  (698.298) 

     

 Henlæggelse vedrørende afvikling 6.129.086  4.539.979 

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering 5.107.577  3.783.316 

 Henlæggelser i alt 11.236.663  8.323.295 

     

 Egenkapital i alt 8.639.199  7.624.997 

     

 KORTFRISTET GÆLD    

 Modtagne forudbetalinger vedr. debitorer 0  87.269 

 Skyldige omkostninger 41.579  489.056 

 Skyldige beregnede feriepenge 449.319  434.558 

 Skyldig moms 2.226.798  1.499.903 

 Anden gæld 290.683  280.265 

 Kortfristet gæld i alt 3.008.379  2.791.051 

     

 PASSIVER I ALT 11.647.578  10.416.048 

     
 6  Sikkerhedsstillelser    
 7  Leasing- og lejeforpligtelser     
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Noter WEEE, BAT og ELV 
 

 

 

 

  

(DKK)      

  2018  2017 

 1  Indtægter    

 Registreringsgebyrer 222.000  173.000 

 Nedsat registreringsgebyrer 51.500  35.500 

 Minimumsgebyrer 397.500  402.750 

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret 8.764.282  6.555.642 

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år 204.791  8.915 

 Andre indtægter 0  50.948 

  9.640.073  7.226.755 

     
 2  Honorar til bestyrelse    

 Honorar, Formand (109.375)  (137.500) 

 Honorar, Næstformand (76.562)  (96.250) 

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer (262.500)  (220.000) 

  (448.437)  (453.750) 

     
 3  Andre honorarer    

 Deloitte, revisionshonorar (51.000)  (51.000) 

 Anden særlig assistance (45.800)  (209.000) 

 Administrationshonorar IU (89.873)  (88.467) 

  (186.673)  (348.467) 

     
 4  Møder, rejser og repræsentation    

 Møder og rejser (67.035)  (56.559) 

 Gaver, repræsentation (1.243)  (2.960) 

  (68.278)  (59.519) 

     
 5  Administrationsudgifter    

 Lokaleudgifter (403.173)  (414.321) 

 Hjemmeside (90.441)  (154.338) 

 It-udgifter (2.346.374)  (1.589.704) 

 Telefon  (32.029)  (28.596) 

 Forsikringer (85.553)  (65.077) 

 Andre administrationsudgifter (74.458)  (104.399) 

  (3.032.028)  (2.356.435) 

    
 

 6  Sikkerhedsstillelser    

 Der er opkrævet individuelle sikkerhedsstillelser for DKK 221.772. 
  

7 Leasing- og lejeforpligtelser 
Se noten i det samlede regnskab på side 40    
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Delregnskab for WEEE 
Resultatopgørelse (DKK) 
     
Noter  2018  2017  

        

 INDTÆGTER       
 1  Indtægter 7.394.950  5.536.183  

 Indtægter i alt 7.394.950  5.536.183  

      

 OMKOSTNINGER     

 Gager mv. (3.311.987)  (3.038.453)  
 2  Honorar til bestyrelse (347.538)  (351.657)  

 Andre personaleudgifter (231.758)  (198.901)  

 Ansættelse af personale (193.750)  (117.645)  
 3  Andre honorarer (144.671)  (270.062)  
 4  Møder, rejser og repræsentation (52.915)  (46.127)  
 5  Administrationsudgifter (2.349.822)  (1.826.237)  

 Tab på debitorer (16.401)  5.464  

 Omkostninger i alt (6.648.842)  (5.843.618)  

      

 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 746.108  (307.435)  

      

 FINANSIELLE POSTER     

 Renter (35.051)  (27.858)  

  (35.051)  (27.858)  

      

 PERIODENS RESULTAT 711.057  (335.293)  

      

 Der foreslås disponeret således:     

 Overført til egenkapitalen 711.057  (335.293)  
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Balance WEEE 
Balance pr. 31. december 2018 (DKK)     

      

 AKTIVER 2018  2017  

        

 TILGODEHAVENDER       

 Debitorer 334.433  64.590  

 Andre tilgodehavender 5.286  5.124  

 Periodeafgrænsningsposter 67.091  96.157  

 Tilgodehavender i alt 406.810  165.871  

      

 LIKVIDE BEHOLDNINGER     

 Bankbeholdning 8.616.876  7.910.694  

      

 Omsætningsaktiver i alt 9.023.686  8.076.565  

      

 AKTIVER I ALT 9.023.686  8.076.565  

        

        

 PASSIVER 2018  2017  

        

 EGENKAPITAL       

 Disponibel kapital       

 Saldo primo (469.419)  286.159  

 Periodens resultat 711.057  (335.293)  

 Henlæggelser (2.257.864)  (420.285)  

 Disponibel kapital i alt (2.016.226)  (469.419)  

      

 Henlæggelse vedrørende afvikling 4.750.046  3.518.484  

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering 3.958.372  2.932.070  

 Henlæggelser i alt 8.708.418  6.450.554  

      

 Egenkapital i alt 6.692.192  5.981.135  

      

 KORTFRISTET GÆLD     

 Skyldige omkostninger 32.224  379.018  

 Skyldige beregnede feriepenge 348.222  336.782  

 Skyldig moms 1.725.768  1.162.425  

 Anden gæld 225.280  217.205  

 Kortfristet gæld i alt 2.331.494  2.095.430  

      

 PASSIVER I ALT 9.023.686  8.076.565  
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Noter WEEE 
(DKK)      

  2018  2017 

       

 1  Indtægter      

 Registreringsgebyrer 132.000  165.000 

 Nedsat registreringsgebyrer 2.000  1.000 

 Minimumsgebyrer 239.250  256.500 

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret 6.826.765  5.103.962 

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år 194.935  8.915 

 Andre indtægter 0  806 

  7.394.950  5.536.183 

     
 2  Honorar til bestyrelse    

 Honorar, Formand (84.765)  (106.563) 

 Honorar, Næstformand (59.336)  (74.594) 

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer (203.437)  (170.500) 

  (347.538)  (351.657) 

     
 3  Andre honorarer    

 Deloitte, revisionshonorar (39.525)  (39.525) 

 Anden særlig assistance (35.495)  (161.975) 

 Administrationshonorar IU (69.651)  (68.562) 

  (144.671)  (270.062) 

     
 4  Møder, rejser og repræsentation    

 Møder og rejser (51.952)  (43.833) 

 Gaver, repræsentation (963)  (2.294) 

  (52.915)  (46.127) 

     
 5  Administrationsudgifter    

 Lokaleudgifter (312.459)  (321.099) 

 Hjemmeside (70.092)  (119.612) 

 It-udgifter (1.818.440)  (1.232.021) 

 Telefon  (24.823)  (22.162) 

 Forsikringer (66.303)  (50.434) 

 Andre administrationsudgifter (57.705)  (80.909) 

  (2.349.822)  (1.826.237) 
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Delregnskab BAT 
Resultatopgørelse (DKK) 
    

     
Noter  2018  2017 

       

 INDTÆGTER      

 1  Indtægter 1.669.403  1.323.555 

 Indtægter i alt 1.669.403  1.323.555 

     

 OMKOSTNINGER    

 Gager mv. (747.868)  (686.102) 

 2  Honorar til bestyrelse (78.477)  (79.407) 

 Andre personaleudgifter (52.333)  (44.912) 

 Ansættelse af personale (43.750)  (26.565) 

 3  Andre honorarer (32.668)  (60.982) 

 4  Møder, rejser og repræsentation (11.949)  (10.416) 

 5  Administrationsudgifter (530.604)  (412.376) 

 Afværgeforanstaltninger og sorteringsforsøg 0  (113.000) 

 Tab på debitorer (3.750)  (5.569) 

 Omkostninger i alt (1.501.399)  (1.439.329) 

     

 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 168.004  (115.774) 

     

 FINANSIELLE POSTER    

 Renter (7.915)  (6.290) 

  (7.915)  (6.290) 

     

 PERIODENS RESULTAT 160.089  (122.064) 

     

 Der foreslås disponeret således:    

 Overført til egenkapitalen 160.089  (122.064) 
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Balance BAT 
Balance pr. 31. december 2018 (DKK)    

     

  2018  2017 

 AKTIVER    

       

 TILGODEHAVENDER      

 Debitorer 938  38.799 

 Andre tilgodehavender 1.194  1.157 

 Periodeafgrænsningsposter 15.150  21.713 

 Tilgodehavender i alt 17.282  61.669 

     

 LIKVIDE BEHOLDNINGER    

 Bankbeholdning 1.933.975  1.728.552 

     

 Omsætningsaktiver i alt 1.951.257  1.790.221 

     

 AKTIVER I ALT 1.951.257  1.790.221 

       

       

 PASSIVER 2018  2017 

       

 EGENKAPITAL      

 Disponibel kapital      

 Saldo primo (191.874)  25.092 

 Periodens resultat 160.089  (122.064) 

 Henlæggelser (509.841)  (94.902) 

 Disponibel kapital i alt (541.626)  (191.874) 

     

 Henlæggelse vedrørende afvikling 1.072.591  794.496 

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering 893.826  662.080 

 Henlæggelser i alt 1.966.617  1.456.576 

     

 Egenkapital i alt 1.424.791  1.264.702 

     

 KORTFRISTET GÆLD    

 Modtagne forudbetalinger fra debitorer 0  52.357 

 Skyldige omkostninger 7.276  85.585 

 Skyldige beregnede feriepenge 78.631  76.048 

 Skyldig moms 389.690  262.483 

 Anden gæld 50.869  49.046 

 Kortfristet gæld i alt 526.466  525.519 

     

 PASSIVER I ALT 1.951.257  1.790.221 
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Noter BAT 
(DKK)      

  2018  2017 

       

 1  Indtægter      

 Registreringsgebyrer 10.000  7.000 

 Nedsat registreringsgebyrer 48.000  34.000 

 Minimumsgebyrer 133.000  138.250 

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret 1.468.547  1.094.195 

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år 9.856  0 

 Andre indtægter 0  50.110 

  1.669.403  1.323.555 

     
 2  Honorar til bestyrelse    

 Honorar, Formand (19.141)  (24.063) 

 Honorar, Næstformand (13.398)  (16.844) 

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer (45.938)  (38.500) 

  (78.477)  (79.407) 

     
 3  Andre honorarer    

 Deloitte, revisionshonorar (8.925)  (8.925) 

 Anden særlig assistance (8.015)  (36.575) 

 Administrationshonorar IU (15.728)  (15.482) 

  (32.668)  (60.982) 

     
 4  Møder, rejser og repræsentation    

 Møder og rejser (11.731)  (9.898) 

 Gaver, repræsentation (218)  (518) 

  (11.949)  (10.416) 

     
 5  Administrationsudgifter    

 Lokaleudgifter (70.555)  (72.506) 

 Hjemmeside (15.827)  (27.009) 

 It-udgifter (410.615)  (278.198) 

 Telefon  (5.605)  (5.004) 

 Forsikringer (14.972)  (11.389) 

 Andre administrationsudgifter (13.030)  (18.270) 

  (530.604)  (412.376) 
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Delregnskab ELV 
Resultatopgørelse (DKK) 
    

     
Noter  2018  2017 

       

 INDTÆGTER      

 1  Indtægter 575.720  367.017 

 Indtægter i alt 575.720  367.017 

     

 OMKOSTNINGER    

 Gager mv. (213.677)  (196.029) 

 2  Honorar til bestyrelse (22.422)  (22.688) 

 Andre personaleudgifter (14.952)  (12.831) 

 Ansættelse af personale (12.500)  (7.590) 

 3  Andre honorarer (9.334)  (17.423) 

 4  Møder, rejser og repræsentation (3.414)  (2.976) 

 5  Administrationsudgifter (151.602)  (117.822) 

 Tab på debitorer (2.500)  (500) 

 Omkostninger i alt (430.401)  (377.859) 

     

 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 145.319  (10.842) 

     

 FINANSIELLE POSTER    

 Renter (2.261)  (1.797) 

  (2.261)  (1.797) 

     

 PERIODENS RESULTAT 143.058  (12.639) 

     

 Der foreslås disponeret således:    

 Overført til egenkapitalen 143.058  (12.639) 

 

  



 

54  DPA-System Årsrapport 2018 

Balance ELV 
Balance pr. 31. december 2018 (DKK)    

     

  2018  2017 

 AKTIVER      

       

 TILGODEHAVENDER      

 Debitorer 313  0 

 Andre tilgodehavender 340  331 

 Periodeafgrænsningsposter 4.328  6.204 

 Tilgodehavender i alt 4.981  6.535 

     

 LIKVIDE BEHOLDNINGER    

 Bankbeholdning 667.654  542.727 

     

 Omsætningsaktiver i alt 672.635  549.262 

     

 AKTIVER I ALT 672.635  549.262 

      

      

 PASSIVER 2018  2017 

      

 EGENKAPITAL     

 Disponibel kapital     

 Saldo primo (37.004)  2.750 

 Periodens resultat 143.058  (12.639) 

 Henlæggelser (145.669)  (27.115) 

 Disponibel kapital i alt (39.615)  (37.004) 

     

 Henlæggelse vedrørende afvikling 306.452  226.999 

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering 255.379  189.166 

 Henlæggelser i alt 561.831  416.165 

     

 Egenkapital i alt 522.216  379.161 

     

 KORTFRISTET GÆLD    
 Modtagne forudbetalinger fra debitorer 0  34.912 

 Skyldige omkostninger 2.079  24.453 

 Skyldige beregnede feriepenge 22.466  21.728 

 Skyldig moms 111.340  74.995 

 Anden gæld 14.534  14.013 

 Kortfristet gæld i alt 150.419  170.101 

     

 PASSIVER I ALT 672.635  549.262 
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Noter 
(DKK)      

  2018  2017 

       

 1  Indtægter      

 Registreringsgebyrer 80.000  1.000 

 Nedsat registreringsgebyrer 1.500  500 

 Minimumsgebyrer 25.250  8.000 

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret 468.970  357.485 

 Andre indtægter 0  32 

  575.720  367.017 

     
 2  Honorar til bestyrelse    

 Honorar, Formand (5.469)  (6.875) 

 Honorar, Næstformand (3.828)  (4.813) 

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer (13.125)  (11.000) 

  (22.422)  (22.688) 

     
 3  Andre honorarer    

 Deloitte, revisionshonorar (2.550)  (2.550) 

 Anden særlig assistance (2.290)  (10.450) 

 Administrationshonorar IU (4.494)  (4.423) 

  (9.334)  (17.423) 

     
 4  Møder, rejser og repræsentation    

 Møder og rejser (3.352)  (2.828) 

 Gaver, repræsentation (62)  (148) 

  (3.414)  (2.976) 

     
 5  Administrationsudgifter    

 Lokaleudgifter (20.159)  (20.716) 

 Hjemmeside (4.522)  (7.717) 

 It-udgifter (117.319)  (79.485) 

 Telefon  (1.601)  (1.430) 

 Forsikringer (4.278)  (3.254) 

 Andre administrationsudgifter (3.723)  (5.220) 

  (151.602)  (117.822) 
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I KORT FORM 

WEEE er en forkortelse for ”Waste from 

Electrical and Electronic Equipment”, der 
anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for 

producenternes ansvar for elektrisk og 
elektronisk udstyr, herunder håndteringen af 

dette, når det er udtjent. Dette 
producentansvarsområde er reguleret ved 

Bekendtgørelse nr. 148 af 8. februar 2018 om at 
bringe elektrisk og elektronisk udstyr i 

omsætning samt håndtering af udtjent elektrisk 
og elektronisk udstyr 

(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). 
 

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 

akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer nr. 1453 af 7. december 2015 

(Batteribekendtgørelsen). 
  

ELV er en forkortelse af End-of- Life Vehicles og 

anvendes om biler og affald herfra. Dette 
producentansvarsområde er reguleret ved 

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af 
motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner her 

fra nr. 1312 af 19. december 2012 
(Bilbekendtgørelsen). 

MFB er forkortelsen 
for Miljøordning for biler er en 

incitamentsordning, som skal sikre at det 
størst mulige antal udtjente biler 

indsamles og undergår en korrekt 
miljøbehandling. Godtgørelsesordningen 

er reguleret af bl.a. Bilbekendtgørelsen. 

 

 


