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3 Dansk Producentansvar 

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

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

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

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

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

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

Forpligtelserne for producenter og importører af elektrisk udstyr og batterier er, for egen regning, at foranstalte 
særskilt håndtering, dvs. tilbagetagning samt miljøbehandling af elektronikaffaldet og/eller de udtjente 
batterier, som er markedsført af producenten. 
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3 Dansk Producentansvar 

Udstyr til erhvervsmæssig brug 
Elektronikaffaldsbekendtgørelsen giver mulighed for at producenter, der markedsfører elektrisk og elektronisk 
udstyr til erhvervsmæssig brug kan aftale med køberen af udstyret, at denne overtager producentens 
forpligtelser for håndtering med henblik på genanvendelse, når udstyret er udtjent.  

Bilbatterier og Industribatterier 
Batteribekendtgørelsen giver på sin side mulighed for at producenter, der markedsfører industribatterier og 
bilbatterier, som en del af producentansvaret, kan aftale med slutbrugeren af batterierne, at denne overtager 
producentens forpligtelser med hensyn til indsamling og miljøbehandling af de udtjente batterier. En sådan 
aftale kaldes for ansvarsoverdragelse. Hvordan disse aftaler indgås, og hvordan det specifikt aftales at 
overholde tilbagetagningspligten, er ikke detaljeret beskrevet i bekendtgørelserne. Det er op til parterne selv at 
finde den bedst egnede løsning. Se desuden nedenstående beskrivelse af muligt 

Hvordan ansvarsoverdragelse kan foregå 
 

• Aftalen foregår altid mellem den registrerede virksomhed (producenten) og én anden part 
(virksomheden som har købt produktet af producenten).  
 

• Aftalen bør være en formel aftale mellem to parter, og altså ikke en generel henvisning til gældende 
regler f.eks. på producentens hjemmeside. Derimod skal aftalen fremgå eksplicit af 
dokumentudvekslingen f.eks. på bekræftede salgs- og leveringsbetingelser, fakturatekst, særskilt 
fremsendt ordrebekræftelse, særskilt skriftlig aftale eller lignende. 
 

• Aftaler om særskilt håndtering af erhvervselektronikaffald og/eller udtjente bil- og industribatterier, 
som ikke indgås med den registrerede virksomhed, er almindelige forretningsaftaler, som ikke er 
omfattet af reglerne for ansvarsoverdragelse af elskrot eller udtjente batterier. 

Den enkelte ansvarsoverdragelse kan f.eks. beskrives ved: 

• Til hvilken virksomhed ansvaret er overdraget 
 

• Hvad der er omfattet af ansvarsoverdragelsen (varelinjer, varenumre, serienumre eller lign. for hvilke 
ansvaret er overdraget) 
 

• Antal kg for hvilke ansvaret er overdraget 
 

• Henvisning til lovgivningsbestemmelser, på hvilke ansvarsoverdragelsen er baseret. 

 
Dokumentation 
Den producentvirksomhed, der overdrager ansvaret, skal skriftligt kunne dokumentere alle enkeltstående 
ansvarsoverdragelser, f.eks. ved faktura kopier, kopier af ordrebekræftelser m.v. Virksomheden opbevarer selv 
dokumentationen, som ikke skal fremsendes til DPA.  

Eksempler på situationer hvor der kan blive behov for dokumentation: 

• Ved tilsyn fra tilsynsmyndigheden 
 

• I tilfælde hvor køber forsøger at presse ansvaret tilbage til den registreringspligtige 
producentvirksomhed og hvor denne har overdraget ansvaret til anden side 



4 
DPA-Skabelon til dokumenter 

 

Det følger af ovenstående, at der ikke kan angives et eksakt tidsrum, hvori dokumentationen skal opbevares, da 
ansvaret for indsamling forbliver aktuel så længe produktet eksisterer. 

Forslag til, hvad en aftale kan indeholde 
Økonomiske forpligtelser 

Aftalen er en overdragelse af en lovbestemt forpligtigelse, som kan rumme en omkostning. Derfor er det vigtigt 
at virksomheden, som overtager ansvaret, fuldt ud er bekendt med, hvad forpligtelsen dækker. En måde at 
oplyse virksomheden om det overdragede ansvar i aftalen, er ved at henvise til den gældende lovgivning.  

Særskilt håndtering af erhvervs elskrot samt udtjente bil- og industribatterier 
Det er en del af producentansvaret, at virksomheden sikrer, at erhvervselektronikaffaldet/de udtjente bil- og 
industribatterier behandles på miljøgodkendte anlæg. Derudover er der minimumskrav til nyttiggørelse, 
genbrug og genanvendelse, som skal overholdes. Hvad angår udtjente batterier er der minimumskrav til 
genanvendelse. 

Registreringspligt i forbindelse med ansvarsoverdragelse 
Producenten er den registreringspligtige part. Virksomheden eller brugeren, som har overtaget ansvaret for 
indsamling og behandling, er ikke registreringspligtig for de produkter, ansvaret er overtaget for. Producenten 
skal således, hvert år senest den 31. marts, i forbindelse med den generelle indberetning, indberette til DPA, 
hvor stor en mængde udstyr, der er overdraget ansvar for. Indberetningen af data foregår elektronisk via DPAs 
hjemmeside. 
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