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

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

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

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

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

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

I det følgende beskrives de principper og de lovbestemte forhold, der er udgangspunktet for at opnå 
brugerrettighed til at registrere, indberette og administrere data for de kommunale indsamlingssteder. 
Indsamlingsstederne findes i registret hos DPA.  

Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne i 
ovennævnte bekendtgørelser, selvom kommunen eventuelt har delegeret opgaverne vedrørende registrering og 
drift af indsamlingsstederne til et kommunalt affaldsselskab, et forsyningsselskab eller en anden instans.  
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Registret for kommunale indsamlingssteder - et offentligt 
register 
Registret for kommunale indsamlingssteder hos DPA er et offentligt register, som indeholder lovbestemte data 
vedrørende alle indsamlingssteder, der er omfattet af reglerne om producentansvar inden for områderne affald 
fra elektrisk udstyr (WEEE), bærbare batterier (BAT) og biler (ELV).  

Registret vedrørende indsamlingsstederne indeholder: 

• Stamoplysninger om de enkelte indsamlingssteder, herunder tilknytning til kommuner, affaldsselskaber 
eller forsyningsselskaber. 

• Kontaktoplysninger, herunder afhentningstider på det enkelte indsamlingssted 
• Tidsangivelse af, hvornår producenterne kan afhente udtjent elektrisk udstyr og batterier. 
• Typen af indsamlingssted, dvs. hvorvidt der er tale om et indsamlingssted, der indsamler alle fraktioner 

af WEEE og bærbare batterier, eller at indsamlingsstedet er oprettet i henhold til undtagelser eller 
specielle aftale med producenterne. 

• Behov for opsamlingsmateriel, som producenterne skal levere. 

For disse data gælder det, at data skal være offentligt tilgængelige på DPAs hjemmeside. Dog er det kun 
kommunen eller den instans, hvortil kommunen har delegeret ansvaret for registreringen af data, som har 
brugerrettighed til at vedligeholde informationerne for indsamlingsstedet.  

DPA er den instans der i medfør af lovgivningen er udpeget til at modtage disse data.  

Tilsynsmyndigheden er Miljøstyrelsen. 

Registreringer baseres på CVR 
Hos DPA er alle landets kommuner, kommunale affaldsselskaber og forsyningsselskaber registreret, baseret på 
stamoplysningerne i CVR. Disse staminformationer om de registrerede kommuner, kommunale affaldsselskaber 
og forsyningsselskaber opdateres via et træk af data fra CVR. Forudsætningen for, at der findes korrekte 
stamoplysninger i registret hos DPA er derfor, at de korrekte informationer forefindes i CVR.  

Bemærk  

Såfremt der oprettes nye affaldsselskaber eller forsyningsselskaber, skal dette meddeles direkte til DPA, som 
opretter de nye selskaber i registret hos DPA ved træk på oplysninger i CVR. 

Kommunen, affaldsselskabet eller forsyningsselskabet skal registreres med en entydig lovbestemt 
identifikation i form af førnævnte CVR-nummer. 

Kommunens ansvar for korrektheden af de registrerede og 
indberettede data 
Det er kommunen, der er hovedansvarlig for, at alle registreringer og indberetninger af data i registret er 
fyldestgørende og korrekte, uanset om kommunen anvender en anden instans til at udføre nogle af 
indberetningsopgaverne. Altså skal kommunen have mulighed for på ethvert tidspunkt at have adgang til at 
læse de data, der er registreret for indsamlingssteder i kommunen.  

DPA har derfor udsendt log in/kodeord til alle kommuners tekniske forvaltninger, så kommunen kan kontrollere 
data for de indsamlingssteder, som kommunen har ansvaret for. 
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Data for indsamlingssteder 
Kommunen kan have valgt forskellige kombinationer af aktører (herefter kaldet ”Brugere”), som har 
brugerrettigheder til registrering og indberetning af indsamlingssteder i en kommunes geografiske område:  

A. Kommunen 

B. Et kommunalt affaldsselskab, hvortil kommunen har delegeret ansvaret for et indsamlingssted 

C. Et forsyningsselskab, hvortil kommunen har delegeret ansvaret for et indsamlingssted 

D. En anden instans, hvortil kommunen har delegeret ansvaret for et indsamlingssted 

E. En kombination af ovenstående 

Brugerrettigheder 
Brugerstyring og oprettelse af nye brugere 

Brugerstyringen skal sikre, at den enkelte ”Bruger” kun har adgang til netop de data, som ”Brugeren” har 
ansvaret for.  Det betyder, at kun den af de ovennævnte ”Brugere”, som har ansvaret (”Ejerskabet”) for det 
enkelte indsamlingssted, som udgangspunkt kan redigere i data. En ”Bruger” modtager et log in/kodeord fra 
DPA, som gør det muligt at redigere i data. 

Hvis et indsamlingssted er oprettet af og/eller administreres af en kommune, er kommunen ”Ejer” af 
indsamlingsstedet. Derfor er det kommunen, der som udgangspunkt har brugerrettigheden og log in 
oplysninger til at redigere i dataområdet for indsamlingsstedet. Kommunen kan oprette nye ”Brugere” af 
systemet, der har samme brugerrettigheder som kommunen selv.  

I systemets oversigt over indsamlingssteder i kommunen er de indsamlingssteder, som kommunen har 
ejerskabet over – og dermed redigerings rettigheder til - markeret med en rød cirkel med kryds. Denne røde 
cirkel betyder ligeledes, at det er muligt at slette indsamlingsstedet. 

Data på de øvrige indsamlingssteder i kommunens geografiske område, hvortil der knyttet andre ”Ejerskaber”, 
kan ses men ikke redigeres. 

Ændring af ”Ejerskaber” 

Såfremt kommunen ønsker at uddelegere ”Ejerskabet” for et indsamlingssted, fx til et eksisterende kommunalt 
affaldsselskab, skal kommunen kontakte DPA, som flytter ”Ejerskabet” til den nye ejer. I praksis vil denne 
ændring vise sig ved, at indsamlingsstedet i systemet er markeret med rød cirkel med kryds, og nu kan 
redigeres af den nye ”Ejer”, når denne logger ind i systemet. 

Såfremt en kommune ønsker at tilbageføre ”Ejerskabet” af et indsamlingssted til kommunen, kontaktes DPA og 
der foretages en analog procedure, som nævnt ovenfor. 

Oprettelse af nye ”Ejere” 

Såfremt en kommune ønsker at overføre ”Ejerskabet” af et indsamlingssted til et helt nyt affaldsselskab/ 
forsyningsselskab, som ikke er oprettet i registret hos DPA, skal kommunen meddele dette til DPA. DPA 
opretter det nye selskab i registret og overfører ”Ejerskabet” af indsamlingsstedet til den nye ”Ejer”. Den nye 
”Ejer” får fra DPA tilsendt et log in/kodeord og kan derefter redigere data for indsamlingsstedet. 

Oprettelse af nye indsamlingssteder 

En kommune, et kommunalt affaldsselskab eller en anden instans, som har ”Ejerskab” af et eller flere 
indsamlingssteder, og som er oprettet i DPAs register, kan oprette et nyt indsamlingssted. Det er den ”Bruger”, 



der opretter et indsamlingssted, der som udgangspunkt har ”Ejerskabet” af indsamlingsstedet, og som følge 
deraf kan redigere i dataområdet. 

Et indsamlingssted tilknyttes automatisk den kommune, hvori indsamlingsstedet geografisk er placeret. Når et 
nyt indsamlingssted oprettes, vil adressen for det pågældende indsamlingssted derfor styre, hvilken kommune 
indsamlingsstedet knyttes til. Når indsamlingsstedet er oprettet, vil det fremkomme på listen over 
indsamlingssteder for den kommune, hvori indsamlingsstedet geografisk er placeret. Dette vil også være 
tilfældet, selvom kommunen, hvori indsamlingsstedet geografisk er placeret, ikke har ”Ejerskabet”. Dog vil det 
som nævnt ovenfor kun være enheden med ”Ejerskab”, der har redigeringsmulighed. 

Nedlæggelse af indsamlingssteder 

Det er kun den ”Bruger”, som har ”Ejerskabet” for et indsamlingssted, som kan nedlægge indsamlingsstedet. 
Dette sker ved klik på rød cirkel med kryds. Herefter angives det, hvornår indsamlingsstedet skal nedlægges. 
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