
Som omtalt i D·A·F nyt nr. 9 har D·A·F og FAI a�oldt med-
lemsmøder i anledning af, at mange forhandlere netop nu 
er ved at genforhandle deres a�aler med forsikringsselska-
berne og på baggrund af, at �ere forhandlere har udtrykt 
utilfredshed med den måde, TRYG har grebet disse for-
handlingsmøder an på. Det gælder både i forhold til den 
information der er udsendt til forhandlerne forud for mø-
det samt gennemførelsen af selve mødet.

D·A·F og FAI er ved at lægge sidste hånd på en tjekliste, 
som medlemsvirksomhederne kan bruge i forbindelse med 
forhandlingsmødet. Tjeklisten vil blive sendt rundt til alle 
medlemmer.

TRYG vil gerne samarbejde
Ydermere tog D·A·F og FAI problemet op på et møde med 
TRYG fredag den 28. juni. 

Og med en god ballast i form af den kritik og de forslag, 
som blev lagt frem på medlemsmøderne, kunne vi argu-
mentere godt for vores sag på mødet med TRYG. Selskabet 

viste sig på mødet lydhør over for vores forslag, og derfor 
blev der a�alt et opfølgende møde, der blev a�oldt fredag 
den 5. juli. 

E�er det møde siger Jens Brendstrup, adm. direktør for 
D·A·F, at der nu tegner sig en konstruktiv løsning.

”Det er glædeligt, at TRYG viser forståelse for vores ar-
gumenter og har indvilliget i at ændre procedurerne samt 
være mere præcis i det materiale, der sendes til forhand-
lerne forud for møderne,” siger han. 

TRYG har nu indvilget i at sende sit materiale ud til 
forhandlerne i bedre tid inden forhandlingsmødet, og des-
uden er det a�alt, at TRYG udarbejder en mere gennem-
skuelig model for den vægtning, de foretager på forhand-
lernes rangering i forhold til pris og volumen. 

D·A·F-direktøren understreger, at det er afgørende, at 
forhandlerne holder TRYG fast på disse målsætninger. 

”Skulle det vise sig, at TRYG ikke lever op til disse mål-
sætninger, så vil D·A·F naturligvis meget gerne høre om det 
fra forhandlerne,” siger Jens Brendstrup.
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Den 27.-28. juni holdt D·A·F og FAI medlemsmøder om forsikringsselskabernes tilgang 
til genforhandling af a�aler med forhandlerne. 



Pr. den 1. januar 2013 blev bilskrotbe-
kendtgørelsen ændret på en måde, der 
har betydning for de forhandlere, der på 
egen hånd importerer nye eller brugte 
vare- eller personbiler fra udlandet. 

I Bilskrotbekendtgørelsen de�neres, 
at der er importør-/producentansvar for 
nye og brugte person- og varebiler som 
importeres og sælges i Danmark. De for-
handlere, der alene køber deres køretøjer 
af en dansk importør eller af en anden 
indenlandsk sælger, skal således ikke 
foretage sig noget. 

Med ændringerne bliver importører 
af køretøjer til gengæld forpligtet til at 
registrere sig som importør samt indbe-
rette antal importerede køretøjer. Denne 
forpligtelse har sit udspring i et EU-di-
rektiv fra 2000. 

Begge dele skal ske elektronisk via im-
portørregisteret som �ndes på DPA Sy-
stems hjemmeside: www.dpa-system.dk. 

DPA-System (Dansk Produ-
centansvars-System) er den organisation, 
der er oprettet i medfør af Miljøbeskyt-
telsesloven til at administrere reglerne 
om producentansvar for produktgrup-

perne elektrisk og elektronisk udstyr, 
batterier og akkumulatorer og altså nu 
også biler. 

Selve registreringen er ganske enkel, 
idet der blot skal indberettes antal im-
porterede og solgte køretøjer i 2012 for-
delt på vare- og personbiler. Kun antal 
køretøjer skal altså indberettes – uanset 
deres mærke, størrelse, registrerings-
nummer, model etc. 

Sådan gør du
På dpa-system.dk skal du indtaste dine 
stamoplysninger og antal importerede/
solgte biler fra 2012. 
Konkret skal du på forsiden af hjemme-
siden 

1.   vælg ELV, det gule felt på forsiden af 
DPA-System (ELV står for End-of-
Life Vehicles)

2.  vælg linket til ’Registrering som pro-
ducent eller importør foretages her’

3.  vælg ikonet ’Opret producent eller 
importør’ 

Here�er får du mulighed for at indta-
ste dine stamdata og indberette antal 
importerede/solgte køretøjer fordelt på 
vare- og personbiler. 

Hvad koster det?
Der er gebyrer forbundet med at regi-
strere sig som bilimportør på dpa-sy-
stem.dk. 

Vores klare opfordring til forhand-
lerne er derfor at sætte sig nøje ind i 
gebyrstrukturen, som du �nder i pa-
ragra�erne 35-37 (incl.) i bilskrotbe-
kendtgørelsen, som du kan �nde på 
Retsinformations hjemmeside: 

www.retsinformation.dk/Forms/
R0710.aspx?id=144519

Det vil føre for vidt hér at gennemgå 
hele gebyrstrukturen, men bemærk 
blandt andet følgende: 

•  Første gang du registrerer dig på dpa-
system.dk skal du betale et engangsge-
byr på kr. 1000

På www.dpa-system.dk kan du læse mere om reglerne for producentansvar, 
som betyder, at producenter og importører af biler skal organisere og �nan-
siere tilbagetagelse og håndtering af bilskrot samt indberette oplysninger til 
et producentregister. Det er også hér, du skal indberette antallet af vare- og 
personbiler, du importerer.  
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Nyhedsbrev
Til producenter og importører

af person- og varebiler

Jord & Affald

Ref. Mekba

Den 11. marts 2013

Ny bilskrotbekendtgørelse pr. 1. januar 2013

Bilskrotbekendtgørelsen1 er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2013.

Denne informationsskrivelse gennemgår de ændringer, der har størst 

betydning for producenter og importører af både nye og brugte biler, og de 

er:

1. Krav om registrering i producentregistret hos DPA-System

2. Registrering af bilbatterier og andre batterier, importeret i køretøjer 

3. Hvad skal du selv gøre?

4. Økonomi

(Se i øvrigt vedlagte bilag 1 for beskrivelse af producentansvaret.)

Ad. 1: Krav om registrering i producentregistret - § 27

Alle producenter og importører af person- og varebiler skal være registreret i 

producentregistret, som administreres af DPA-System2.

Producentansvaret gælder både nye og gamle biler og opstår først ved 

indregistreringen af den pågældende person- eller varebil. Ved 

indregistrering af køretøjer menes både nyregistrerede, parallelimporterede 

og importerede brugte biler - første gang køretøjet indregistreres i Danmark. 

Producenter og importører af person- og varebiler skal hvert år senest den 

31. marts indberette oplysninger til DPA-System om antallet af nye og 

brugte person- og varebiler, som producenten eller importøren har importeret 

og indregistreret det foregående kalenderår. SKAT overfører disse data til 

DPA-System på vegne af de registrerede importører.

Producentansvaret omfatter alene biler, som er importeret med henblik på 

afsætning på det danske marked. Køretøjer importeret til eget brug er således 

ikke omfattet af producentansvaret.

1 Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og 

affaldsfraktioner herfra. Bekendtgørelsen har hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §§ 9p-9r.

2 DPA-System (Dansk Producentansvars-System) er den organisation, der er oprettet i medfør af Miljøbeskyttelses-

loven til at administrere reglerne om producentansvar for produktgrupperne elektrisk og elektronisk udstyr, 

batterier og akkumulatorer og udtjente biler. DPA-System har til formål at sikre driften af de nationale 

producentregistre, samt at udforme og administrere en enkel og retfærdig producentansvarsordning for de berørte 

markedsaktører. Se www.dpa-system.dk.

Vigtig info til forhandlere, 
 der importerer biler

2 3



Med dette nummer af D·A·F nyt �nder du et indstik med 
opdaterede oplysninger om det kommende bilsælgerud-
dannelsesforløb, der starter i slutningen af august – helt 
præcist i uge 35. Især er afsnittet om priser og refusions-
muligheder mere speci�kt beskrevet.

Tilmelding til uddannelsesforløbet sker via 
www.e�eruddannelse.dk. 

Spørgsmål i forbindelse med tilmelding kan rettes til 

Johnny Nedergaard på jn@bcsyd.dk som vil tage sig af 
det videre forløb. 

Endvidere er du altid velkommen til at kontakte Edmund 
Krol (ek@daf.dk) eller Jane Larsen (jl@daf.dk) hos D·A·F 
med spørgsmål om uddannelsesforløbet – begge træ�es 
på tlf. 33 31 45 55.

Til orientering holder Business College Syd, Mommark, 
lukket i ugerne 27, 28 og 31.  ■

Nyt bilsælgerhold starter i uge 35 

•  Dertil kommer et årligt minimumsge-
byret på kr. 250. Hvis du i et enkelt år 
ikke importerer nogle biler, men sta-
dig opfatter dig selv som bilimportør, 
så skal du altså stadig betale kr. 250 i 
minimumsgebyr. Derfor er det afgø-
rende, at du kun tilmelder dig registe-
ret, hvis du reelt er bilimportør

•  Desuden skal du betale et årligt gebyr, 
der a�ænger af antallet af importe-

rede/solgte biler, du indberetter. Ge-
byret udmåles pr. køretøj (uanset om 
der er tale om vare- eller personbiler), 
Miljøstyrelsen har endnu ikke fastsat 
den endelige størrelse af gebyret pr. 
bil, men Miljøstyrelsen har antaget, 
at det vil komme til at ligge mellem to 
og �re kroner pr. bil.  DPA-System vil 
bringe nyt om gebyret på sin hjemme-
side www.dpa-system.dk, så snart det 
endelige beløb er kendt.  

Vi opfordrer også forhandlere, der im-
porterer køretøjer, til at tilmelde sig 
DPA-Systems nyhedsbrev, hvori der 
løbende orienteres bredt om produ-
centansvaret for biler.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til ovenståen-
de, så er du velkommen til at kontakte 
DPA-System på 33 77 91 91 eller sende 
en e-mail til info@dpa-system.dk

Den 4. juni �k andet hold elever på Bilsælgeruddannelsen 
overrakt deres eksamensbeviser. Tredje hold begynder i uge 
35 – så skynd dig at meld en eller �ere medarbejdere til. 

D·A·F nyt på sommerferie
D·A·F nyt går nu på sommerferie og vender tilbage i august. Indtil da kan 
du følge med på daf.dk Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer. ■
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SynPower motorolie er baseret på fuldsyntetiske basisolier og den mest avancerede additivteknologi.
SynPower motorolie leverer overlegen ydelse og overgår de nyeste standarder fra bilproducenterne 
samt kravene om mindre brændstoff orbrug, lavere emission og og længere vedligeholdelsesintervaller. 
SynPower motorolie giver den ultimative beskyttelse af motoren selv under de mest ekstreme tempe-
raturer og betingelser.
- Specielle additiver reducerer friktion 
- Forbedret beskyttelse ved koldstart og ved høje temperaturer
- Minimerer slam og afl ejringer og sikrer en ren motor
- Enestående slidbeskyttelse 
- Unikke additiver reducerer emission og brændstoff orbrug

Valvoline - vi har olien til alle typer!
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