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Angivelse af omkostninger på faktura (WEEE) 

 
DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative 
opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer. 

Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i 
tre bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, 
Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen (de til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på 
www.dpa-system.dk). 

De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU direktiver for samme affaldstyper, nemlig det 
såkaldte WEEE-direktiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver med nøjagtig titel og dato 
findes på www.dpa-system.dk.  

Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar 
for indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at udstyret bliver 
behandlet miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de ressourcer, der findes i denne type 
produkter. 

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

Der anvendes generelt følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for 
elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End of Life Vehicles) for udtjente biler. 
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Der er ikke i Danmark krav om offentliggørelse af de omkostninger, der påløber et elektrisk eller elektronisk 
produkt i forbindelse med producentansvaret. Derfor kan disse omkostninger, på linje med andre 
omkostninger, blot indarbejdes i produkternes pris. 

Bestemmelserne angående oplysninger om omkostninger i forbindelse med producentansvaret er vedtaget 
med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Seneste version findes under menupunktet ”Dokumenter”.  

Omkostning - ikke afgift 
Ønsker du som producent at gøre særskilt opmærksom på omkostningerne i forbindelse med 
producentansvar for et elektrisk eller elektronisk produkt, er det vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om 
en WEEE-afgift, idet en afgift normalt er fastsat ved lov. I stedet er det et beløb, du evt. opkræver på 
baggrund af dine individuelle omkostninger til f.eks. oparbejdning hos en kollektiv ordning. De kollektive 
ordninger benævner ofte denne eventuelle omkostning ”miljøbidrag”.  

Omkostningsniveauet er afhængigt af produktets art – hvorvidt det udtjente produkt har en positiv eller 
negativ skrotværdi – og af effektiviteten hos dem der foretager indsamling og behandling af produktet, 
typisk den kollektive ordning. Hovedparten af kategorierne af udtjent elektrisk udstyr medfører indtægter 
til de kollektive ordninger, hvorfor der ikke er nogen ekstra omkostning at pålægge produktets pris. 

Produkter til slutbruger husholdninger 
I loven fremgår det, at producenter af produkter til husholdninger kun må oplyse om omkostninger i 
forbindelse med indsamling og behandling af produkter solgt før producentansvaret blev indført pr 1. 
januar 2006 – det såkaldte historiske elskrot.  

Indtil 2011 – for kategori 1 dog 2013 – hvor det historiske elskrot vil være udfaset, er det tilladt at påføre 
fakturaen sine omkostninger til indsamling og behandling af historisk elskrot. I så fald skal det fremgå 
eksplicit, at omkostningerne dækker det historiske elskrot. Der er ikke i loven fastsat regler for hvordan 
disse omkostninger beregnes.  

Efter henholdsvis 2011 og 2013 må producenter og importører af udstyr til slutbrugere i husholdninger 
udelukkende integrere deres omkostninger i produktets pris og altså ikke lade disse fremgå særskilt af 
fakturaen. Der fremgår følgende af Miljøbeskyttelsesloven: 

”Køberne må kun gøres særskilt bekendt med omkostningerne ved indsamling samt særskilt håndtering i 
forbindelse med salg af nyt elektrisk eller elektronisk udstyr til private husholdninger, hvis oplysningerne 
angår omkostningerne ved håndteringen af affald fra produkter til private husholdninger, der er 
markedsført senest den 31. december 2005. Sådanne oplysninger kan kun gives i perioden indtil den 13. 
februar 2011, for store husholdningsapparater dog indtil den 13. februar 2013”. 

Produkter til slutbruger erhverv 
Loven indeholder ingen regler om omkostningsoplysninger ved salg af produkter omfattet af 
producentansvaret, hvor slutbrugeren er erhverv.  
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E-mail: info@dpa-system.dk 
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