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 ORGANISATION 

DPA-SYSTEMS ØVERSTE LEDELSE BESTÅR AF EN BESTYRELSE MED 7 MEDLEMMER. MILJØMINISTEREN HAR 

UDPEGET NEDENNÆVNTE 6 BRANCHEORGANISATIONER, SOM HVER INDSTILLER ET MEDLEM TIL BESTYRELSEN. 
MILJØMINISTEREN GODKENDER DE 6 INDSTILLEDE MEDLEMMER OG UDPEGER TILLIGE FORMANDEN FOR 

BESTYRELSEN.  

 

Miljøministeren har udformet et kommissorium for bestyrelsesmedlemmernes virke i DPA-System. Kommissoriet er 
optaget i vedtægterne som bilag. Vedtægterne for organisationens drift er godkendt af Miljøministeriet, senest ved 
ændringer af 26. november 2010. Vedtægterne er offentliggjort på DPA-Systems hjemmeside. 

 

Følgende organisationer er udpeget af Miljøministeren til hver at indstille et medlem til bestyrelsen: 

 

 DI 

 Dansk Erhverv 

 Batteriforeningen 

 De Danske Bilimportører 

 FEHA (Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater)  

 VELTEK (VVS og el-tekniske leverandørers brancheforening) og FABA (Foreningen af fabrikanter og importører 

af elektriske belysningsarmaturer) 

 

 

DPA-Systems bestyrelse bestod i 2014 af følgende medlemmer: 

Flemming Lindeløv, bestyrelsesformand 

Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef, DI, bestyrelsesnæstformand 

Gunni Mikkelsen, Direktør, De Danske Bilimportører. 

Henrik Egede, Direktør, FEHA. 

Frederik Madsen, Direktør, Batteriforeningen. 

Henrik Hyltoft, Markedsdirektør, Dansk Erhverv. 

Willy Goldby, Direktør, FABA. 

 

Bestyrelsen for DPA-System har i 2014 afholdt 4 bestyrelsesmøder.  

 

 

DPA-Systems sekretariat består af følgende medarbejdere: 

Direktør Johnny Bøwig, ansat af bestyrelsen i 2005. 

Sekretariatsleder Ulf Gilberg, ansat 2006 

Informationskoordinator Susan Christensen, ansat 2008 

Datakoordinator, Pernille Brandt, ansat 2012 

Juridisk konsulent, Henrik Bomholt Knudsen, ansat 2013. 

Controller og økonomikoordinator, Nicolai Hansen, ansat 2014 
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 DPA-SYSTEMS BAGGRUND OG FORMÅL 

DANSK PRODUCENTANSVARS SYSTEM ER EN PRIVAT OG SELVEJENDE INSTITUTION, SOM ER OPRETTET I 2007 I 

MEDFØR AF BEKENDTGØRELSE AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE (MILJØBESKYTTELSESLOVEN), MED DET FORMÅL AT 

UDVIKLE, OPRETTE OG DRIVE ET PRODUCENTANSVARSREGISTER FOR PRODUCENTER OG IMPORTØRER AF 

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR, BATTERIER OG BILER. 

  

Organisationen var tidligere benævnt WEEE-System, men ændrede 1. januar 2009 navn til Dansk Producentansvars 
System (DPA-System), da organisationen også fik ansvaret for at etablere og drive producentansvarsregistret og de 
administrative systemer vedrørende udtjente batterier og akkumulatorer. Fra årsskiftet 2012/2013 har DPA-System 
også varetaget opgaver inden for producentansvarsområdet for biler.  

PRODUKTOMRÅDERNE – I KORT FORM 

WEEE er en forkortelse for ”Waste from Electrical and Electronic Equipment” og anvendes i hele EU som en fælles be-
tegnelse for udtjente elektriske og elektroniske produkter og affald herfra. Dette producentansvarsområde er regule-
ret ved Bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2014 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt hånd-
tering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). BAT er den forkortelse, der anven-
des som en fælles betegnelse for udtjente batterier og akkumulatorer og affald herfra. 

 

Dette producentansvarsområde er reguleret ved Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier 
og akkumulatorer nr. 1186 af 7. december 2009 (Batteribekendtgørelsen). ELV er en forkortelse af End-of- Life Ve-
hicles og anvendes om udtjente biler og affald herfra. Dette producentansvarsområde er reguleret ved Bekendtgø-
relse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra nr. 1312 af 19. december 
2012 (Bilbekendtgørelsen). 

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR DPA-SYSTEMS VIRKE 

DPA-Systems formål er på uafhængigt og konkurrenceneutralt grundlag at etablere, gennemføre og udvikle et effek-
tivt system til håndtering af producentansvaret, herunder drive et producentregister til indsamling af data om aktører 
og mængder af markedsførte og udtjente produkter omfattet af producentansvaret.  

 

Miljøministeriet har delegeret en række opgaver til DPA-System i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Som følge af, at 
DPA-System udfører offentligretlige opgaver, er sekretariatet underlagt bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 433 
af 22. april 2014 (Forvaltningsloven), samt lov nr. 606 af 12. juni 2013 (Offentlighedsloven). Da producentregistret og 
registrene for kommunale indsamlingssteder indeholder personoplysninger er DPA-System endvidere underlagt lov nr. 
429, Lov om behandling af personoplysninger af 1. juli 2000 (Persondataloven) med senere ændringer. 

 

DPA-System skal løse de delegerede og lovfastsatte opgaver for Miljøministeriet i overensstemmelse med lovgivnin-
gen, og på en måde som er enkel, ikke bureaukratisk og med færrest mulige omkostninger for producenterne. Tillige 
skal DPA-System sikre, at producentansvaret i praksis udmøntes både retfærdigt og konkurrenceneutralt for alle typer 
af producenter i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om ligebehandling og oplysningspligt over for virksom-
hederne. Alle administrative procedurer offentliggøres på DPA-Systems hjemmeside for at skabe maksimal gennem-
sigtighed i administrationen af producentansvaret. 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR 

Optimal udnyttelse af stof- og materialeressourcer i udtjent elektronik, og udtjente batterier og skrottede biler har 
været et højt prioriteret anliggende for både Danmark som nationalstat og for det europæiske fællesskab. Opgaverne 
med at sikre en øget og hensigtsmæssig indsamling og genanvendelse af ressourcerne i udtjente produkter består på 
den ene side at beskytte miljøet mod miljøbelastningen fra de udtjente produkter og på den anden side at fremme 
aktiviteter, der optimerer og udvikler markedet for sekundære råstoffer. Endvidere er det et formål at modvirke et 
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overdrevent forbrug af såkaldte virgine ressourcer. De forretningsmæssige aktiviteter der retter sig mod udvinding af 
sekundære råstoffer, har i de senere år fået betegnelsen ”Urban Mining”.  

PRIORITEREDE RESSOURCESTRØMME 

EU Kommissionen har udnævnt udtjent elektrisk udstyr, udtjente batterier og biler som værende særligt prioriterede 
affaldsstrømme. Derfor er der udformet tre EU direktiver, der skal regulere og optimere udnyttelsen af stof- og mate-
rialeressourcerne i disse produktgrupper.  

 

Målsætningerne i direktiverne er, ud over krav om indsamling og ressourceudnyttelse, tillige at opmuntre producen-
terne til at foretage en produktudvikling, som understøtter en effektiv udnyttelse af materiale- og stofressourcerne, 
under hensyntagen til miljø og menneskers sundhed. 

 

Direktiverne er bygget op omkring producentansvarsmodellen, hvor producenterne har ansvaret for såvel design, pro-
duktion, markedsføring, indsamling og miljøbehandling. Lovgivning, procedurer og processer skal derfor tilgodese for-
målene i direktiverne. Det er DPA-Systems opgave at etablere systemer, der understøtter de formål, som fremgår af 
direktiverne, og samtidig giver producenterne de bedste muligheder for at medvirke aktivt til realisering af målsætnin-
gerne.  

 

For at kunne monitorere, hvorvidt og i hvilket omfang, de af EU-Kommissionen fastsatte målsætninger nås, skal DPA-
System sikre, at informationsteknologiske (IT) systemer er til rådighed i forbindelse med den årlige monitorering af, 
hvordan udtjent udstyr fra disse produktområder håndteres, indsamles og ressourceudnyttes. Alle indkomne data skal 
behandles, herunder stilles informationerne til rådighed for myndigheder og de aktive aktører. DPA-System varetager 
generelt rollen som den centrale videnformidler, når producenter og andre aktører har behov for informationer med 
henblik på at optimere den praktiske udmøntning af producentansvaret. 

 

Som det fremgår af ovennævnte medvirker DPA-System således aktivt til at løfte den dobbelte målsætning om at 
opnå en optimal performance på det miljømæssige område, herunder at beskytte miljøet, kombineret med at under-
støtte de forretningsmæssige aspekter, der gør det muligt at opbygge den førnævnte ressourceindustri. I tillæg hertil 
har DPA-System opbygget et videnscenter, hvorfra der kan hentes faktuel information og inspiration til yderligere op-
timering af producentansvaret. 
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 FORMANDENS FORORD 

BESTYRELSEN 

Bestyrelsens arbejde i DPA-System tager udgangspunkt i kommissorium og vedtægter udarbejdet i fællesskab med 
Miljøministeriet. Bestyrelsen har endvidere formuleret en forretningsorden, som udstikker retningslinjerne for det 
praktiske arbejde i bestyrelsen og for samarbejdet med direktionen. Bestyrelsen tilstræber, at arbejdet i DPA-System 
følger hovedlinjerne fra ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, som er udformet af Komitéen for god Selskabsledelse1. 
Som anbefalet gennemfører DPA-Systems bestyrelsesformand således en årlig evaluering af både bestyrelsens og di-
rektionens arbejde. 

Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat, idet den består af medlemmer fra brancher, hvis medlemsvirksomheder varie-
rer betydeligt, hvad angår fagområder, størrelse og personalegrupper. De forskellige erhverv er således bredt repræ-
senteret i bestyrelsen. 

 Efter gennemgang af evalueringen i plenum udvikler bestyrelsen i fællesskab forslag til, hvorledes arbejdet i bestyrel-
sen og bestyrelsens samarbejde med ledelsen løbende kan forbedres. Bestyrelsen foretager desuden løbende en eva-
luering af, hvorvidt de rette kompetencer er repræsenteret i bestyrelsen. 
 

Da DPA-System ikke direkte har en ejerkreds, afholdes der ikke en årlig generalforsamling. I stedet mødes bestyrelses-
formand og direktion minimum én gang årligt med Miljøministeren for at drøfte aktiviteterne på producentansvars-
området. Den samlede bestyrelse mødes tillige årligt med ledelsen i Miljøstyrelsen med henblik på at koordinere akti-
viteterne mellem Miljøministeriet og DPA-System. Repræsentanter for bestyrelsen deltager desuden i relevante fag-
lige seminarer og temamøder for på denne måde at holde sig orienteret om producentansvarsområdet. 
 

Bestyrelsen har i 2014 afholdt 4 møder. Hvert andet år afholdes et strategiseminar. Næste seminar afholdes i 2015. 
Formålet med strategiseminarerne er at evaluere arbejdet i DPA-System samt at fastlægge væsentlige fremtidige akti-
viteter.  

 
Hovedaktiviteterne i 2014 har været: 

 

 Implementering af det reviderede WEEE Direktiv (WEEE2). Fortolkning af lovgivningen, udvikling og tilpasning 
af it-systemer og kommunikation med sektorens aktører om den praktiske implementering. 

 It-sikkerhed, dokumentation af systemer, risikovurdering og tilpasning af tekniske løsninger, der øger it-sik-
kerheden. Aftaler med centrale samarbejdspartnere for dataudveksling og databehandling. 

 Undersøgelser af alternative flows for WEEE og udtjente batterier, med det formål, at etablere en effektiv 
monitoreringsmetode og dermed en retvisende statistik for producentansvaret. DPA-System er indtrådt, som 
sekretariatsfunktion, for et projekt, der behandler disse problemstillinger. 

 Udvikling og implementering af koncepter for sorteringsforsøg for indhold i udvalgte affaldsfraktioner. 

 

Bestyrelsen har planlagt 5 bestyrelsesmøder i 2015 samt et strategiseminar. 

 

 
P.b.v. 

Flemming Lindeløv 
Bestyrelsesformand 

  

                                                                 

1 Seneste udgave af anbefalingerne fremgår af ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, november 2014, og kan findes på www.cor-
porategovernance.dk. 
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 PREFACE BY THE CHAIRMAN  

THE BOARD 

The work of the Board of Directors in DPA-System takes offset in a mandate and statutes prepared jointly with the 
Ministry of the Environment. The Board has also prepared rules of procedure setting up directions for the practical 
work in the Board and for cooperation with the management. The Board aims at having the work in DPA-System fol-
low the main ideas in “Recommendations for corporate governance” which have been established by the Committee 
on corporate governance.2  Thus as stipulated in the recommendations, DPA-System’s Chairman of the Board con-
ducts an annual evaluation of the work of the Board and the management.  

 

The board is very diverse: its members represent sectors of industry with a broad variation of companies in terms of 
fields of business, size and staff composition. Thereby many different professions are represented in the board. 
 

After a review of the evaluation in a plenary session, the Board develops proposals for how continuously to improve 
the Board’s work as well as cooperation between the Board and the management. This includes a continuous evalua-
tion in the Board to secure that adequate competences are represented in the Board. 
 

Since DPA-System does not have owners as such, no annual general meeting is held. Instead, the Chairman of the 
Board and the management meet at least once a year with the Minister for the Environment to discuss activities in the 
field of producer responsibility. Furthermore, the entire Board annually meets with the management of the Danish 
Environmental Protection Agency in view of coordinating activities between the Ministry of the Environment and DPA-
System. Representatives of the Board also participate in relevant professional seminars and topic meetings in order to 
keep informed of the producer responsibility field. 

 

In 2014, the Board held four meetings. Strategy seminars are held every second year, thus next seminar will be held in 
2015.The purpose of these strategy seminars is to evaluate work in DPA-System and decide on significant future activi-
ties.  

 

Main activities in 2014 were: 

 

 Implementation of the WEEE Directive recast (WEEE2). Interpretation of legislation, development and adap-
tation of IT systems and communication with players in the sector about the practical implementation. 

 IT safety, documentation of systems, risk assessment and adaptation of technical solutions for higher IT 
safety. Agreements with key collaborators on data exchange and processing. 

 Surveys of alternative flows for WEEE and waste batteries with the purpose of establishing an efficient moni-
toring method, thereby true, and fair statistics for the producer responsibility. DPA-System is assuming the 
secretariat role for a project addressing these problems. 

 Development and implementation of concepts for separation trials for contents in selected waste fractions. 

 

The Board has planned five board meetings in 2015 and a strategy seminar. 

 

 
For the Board 

Flemming Lindeløv 

Chairman of the Board  

                                                                 

2 The latest edition of the recommendations appear from “Recommendations for corporate governance”, November 2014, which 
can be found on www.corporategovernance.dk.  
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II. Del: Årsberetning 2014 

 

 AKTIVITETER I 2014 

I DET FØLGENDE BESKRIVES DE VÆSENTLIGSTE OPGAVER, SOM DPA-SYSTEM HAR HAFT FOKUS PÅ I LØBET AF 

2014. OPGAVERNE OPSTÅR HOVEDSAGELIGT SOM FØLGE AF LOVGIVNINGEN OG ÆNDRINGER I DENNE OG 

OPGAVER SOM FØLGER AF ANBEFALINGER FRA RIGSREVISIONEN, SAMT DE OPGAVER, SOM BESTYRELSE OG 

DIREKTION HAR PRIORITERET I FORBINDELSE MED SENESTE STRATEGISEMINAR. 

HOVEDTEMAER FOR ARBEJDET I 2014 

Foruden de årlige driftsopgaver har 2014 budt på nogle ekstraordinære arbejdsområder. Overordnet har den natio-
nale implementering af det reviderede WEEE Direktiv (WEEE2) medført betydelige ekstra opgaver for sekretariatet i 
hele 2014, ligesom DPA-Systems deltagelse i kortlægnings- og udredningsprojektsamarbejder på opdrag af Miljøstyrel-
sen, har medført et ekstra ressourcetræk, som også vil fortsætte i 2015.  
 

DPA-System har derudover fået delegeret en ny opgave i form af at gennemføre sorteringsforsøg med henblik på at 
kunne omregne sammensatte affaldsfraktioner til kategorier. Endvidere har DPA-System, efter anbefaling af Rigsrevi-
sionen, arbejdet intensivt med at hæve it-sikkerheden, som følge af den it-revision, som på DPA-Systems opfordring 
blev gennemført i slutningen af 2013. Dette arbejdet vil ligeledes fortsætte i 2015.  
 

Endelig blev der i slutningen af 2014 fremlagt et nu vedtaget lovforslag, som betyder, at DPA-System skal overtage de 
opgaver der er forbundet med udbetaling af skrotningspræmie for udtjente biler – også benævnt ”Miljøordning for 
biler”.  Bestyrelse og direktion har påbegyndt planlægningen af den praktiske overførsel, som vil tilføre DPA-System et 
nyt og betydeligt aktivitetsområde i 2015.  
 

De særlige fokusopgaver er nærmere beskrevet herunder. 

NYT WEEE DIREKTIV (WEEE2) 

Det reviderede WEEE Direktiv trådte i kraft i 2012, med krav om, at den nationale implementering skulle ske senest 
14. februar 2014. DPA-System deltog i 1. kvartal af 2014 i koordineringsarbejdet sammen med en række af de øvrige 
europæiske registre, for at hjælpe kommissionen med at udforme en FAQ i relation til det reviderede WEEE Direktiv. 
Denne FAQ blev offentliggjort i april 2014. 
 

Den nationale danske implementering af WEEE2 fandt sted i begyndelsen af 2014 ved ikrafttræden af bekendtgørelse 
nr. 130, Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Efterfølgende deltog DPA-System i en række møder med sektorens aktører, 
for i fællesskab at fortolke indholdet i den nye bekendtgørelse. Der var imidlertid stor usikkerhed i sektoren om, hvor-
dan de nye bestemmelser skulle implementeres i praksis. Derfor gennemførte DPA-System en række møder med Mil-
jøstyrelsen i sidste halvdel af 2014, for at opnå en samforståelse af forventningerne til den praktiske udmøntning af 
den nye bekendtgørelse. 
 

Udredningsarbejdet skabte en erkendelse af, at der blev behov for gennemgribende ændringer i it-systemet. Ændrin-
gerne repræsenterer den hidtil største it-systemændring siden registrets første rekonstruktion i 2009/2010, hvor pro-
ducentansvaret for batterier blev integreret i registret. 
 

Foruden de it-tekniske ændringer er hele kommunikationslaget på hjemmesiden revideret. Således er mere end 100 
sideopslag på hjemmesiden tilrettet på både dansk og engelsk og uploadet på ny. Ligeledes er ca. 100 proceduredoku-
menter gennemarbejdet på dansk og engelsk og uploadet i dokumentstyringssystemet. Endelig er informationstekster 
i databasen og mere end 100 elektroniske adviserings mails - også på dansk og engelsk - tilrettet, som følge af ændrin-
gerne i lovgivningen. 
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Det forhold, at de konkrete fortolkninger af bekendtgørelsen, med Miljøstyrelsens mellemkomst, ikke kunne gennem-
føres før sidst i 2014 har medført, at DPA-System først kunne påbegynde it-tilpasningen kort før årsskiftet 2014/2015. 
Det er alligevel lykkedes DPA-System, at få de væsentligste ændringer færdiggjort så betids, at producenterne har 
kunne indberette i henhold til de nye bestemmelser, ved indberetningsperioden fra 1. januar til 31. marts 2015. De 
øvrige ændringer vil blive implementeret i løbet af første halvår 2015. 

 

PROJEKTER MED PRODUCENTER, KOLLEKTIVE ORDNINGER, GENVINDINGSINDUSTRIEN OG KOMMUNER 

I løbet af 2014 har DPA-System taget initiativ til at samle sektorens aktører for at løse en række af de praktiske pro-
blemstillinger, der er fulgt i kølvandet på den reviderede lovgivning. Der er etableret praktiske løsninger i forbindelse 
med kommunernes indsamling af solcellepaneler, samt afhentning af disse via producentordningerne, som skulle im-
plementeres midt i en tildelingsperiode. Ligeledes er der indledt samarbejde med Sikringsstyrelsen, for at klarlægge 
reglerne for indsamling af røgalarmer, der indeholder radioaktive kilder. I forbindelse med den reviderede lovgivning 
er røgalarmerne en del af producentansvaret, men der kan være behov for at udskille de radioaktive kilder fra de eksi-
sterende affaldsfraktioner. Arbejdet med at implementere håndteringen af røgalarmerne vil fortsætte i 2015. 

IT-SIKKERHED 

Producentregistret og det meste af it-anvendelsen i DPA-System indgår i løsning af offentligretlige opgaver. Derfor kan 
der stilles krav til omgang med data, svarende til øvrige data, der håndteres af offentlige myndigheder. Som følge 
deraf gennemførte Rigsrevisionen, på opfordring fra DPA-System, en it-revision hos DPA-System i efteråret 2013. De 
anbefalinger, der fremkom som et resultat af revisionen, har DPA-System arbejdet med i hele 2014. Arbejdet forven-
tes fortsat i 2015. Det er planlagt, at arbejdet vil resultere i en samlet risikovurdering for hele it-anvendelsen, samt i en 
revideret it-politik, herunder en sikkerhedspolitik.  

 

I 2012 og 2013 har der været arbejdet med at dokumentere de administrative systemer i relation til it-anvendelsen i 
DPA-System. Alle væsentlige systemer er ved udgangen af 2014 fuldt dokumenteret. Da it-systemerne stedse ændres 
og tilpasses til den ændrede lovgivning vil dokumentationsprocessen fortsætte også i 2015.  

 

Arbejdet i 2014 har udmøntet sig i en række tekniske ændringer i it-systemerne, for at fremme it-sikkerheden. Yderli-
gere har arbejdet bestået i at foretage en risikoanalyse af it-anvendelsen, for de enkelte delsystemer. Hertil er der ud-
arbejdet aftalegrundlag og indgået aftaler med flere af de aktører, som DPA-System samarbejder med på it-området, 
herunder aktører for hvem DPA-System enten er dataejere eller databehandlere.  

IMPLEMENTERING AF INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKERNE 

I forlængelse af bestyrelsens strategimøde i 2013 blev der udarbejdet en overordnet politik for information og kom-
munikation i DPA-System. Disse politikker har sekretariatet efterfølgende i 2013 og 2014 udmøntet i praksis, som en 
del af arbejdet med it-sikkerheden. 

NYE FACILITETER TIL INFORMATION OG KOMMUNIKATION 

Systemerne til et elektronisk nyhedsbrev, journaliseringssystemet, ekstranettet til bestyrelsen og Whistleblower-funk-
tionen, som blev udviklet i 2013 er taget fuldt og helt i brug i 2014.  
  

Via whistleblower funktionen er der modtaget en række henvendelser, om virksomheder, der tilsyneladende agerer 
som free ridere. Der er modtaget 34 sager, der hver indeholder én eller flere henvisninger til free ridere. Sagerne er 
oversendt til Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed på området. 

 

Der er udsendt en række nyhedsbreve til aktørerne, fortrinsvis for at informere om den ændrede lovgivning ifbm 
WEEE2. Der er særskilt udsendt 3 nyhedsbreve til bestyrelsen, for at orientere om aktuelle aktiviteter i sekretariatet. 
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FACILITETER I PRODUCENTREGISTRET TIL MODTAGELSE AF DATA FOR ELV 

Indberetningskravene, som fremkom som følge af revisionen af Bilskrotbekendtgørelsen i slutningen af 2012, har 
medført, at der har været arbejdet med at udvikle og implementere nye it-faciliteter til at tage imod data for ELV-
området. Der er indgået en dataudvekslingsaftale med SKAT, som i 2014 overførte data for importerede biler for før-
ste gang. 

REVISORERKLÆRINGER 

Etableringen af indberetningssystem for de elektroniske revisorerklæringer fandt sted i 2012. I forbindelse med revisi-
onen af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen i februar 2014, blev der indført nye krav til afgivelse af ledelses- og revisor-
erklæringer. Det betød, at det elektroniske indberetningssystem for revisorer skulle ændres væsentligt.  
 

Ligeledes ændrede Nets konceptet i den digitale såkaldte ”Sign Of signatur”, der anvendes som en del af revisorernes 
indberetning, umiddelbart før årsskiftet 2014/2015. Det betød, at også denne facilitet skulle ændres. 
 

Ændringerne har betydet, at DPA-System skulle udarbejde kravspecifikationer til ændringer i it-systemerne meget hur-
tigt, for at være klar til indberetningsperioden, der starter 1. januar 2015. Det er imidlertid alligevel lykkedes for DPA-
System, at implementere alle ændringerne, således at både producenter og revisorer kan afrapportere inden for den 
lovfastsatte tidsfrist. 

TILPASNING AF INFORMATIONSSTYRINGSSYSTEMET, COMPOSITE C1 

I løbet af 2014 er det centrale system til informationsbehandling, Composite C1, som anvendes i relation til hjemmesi-
den, blevet opgraderet. Det har erfaringsmæssigt vist sig, at der skal foretages én stor gennemgribende opdatering 
hvert år, for at være sikker på at alle nye tekniske funktioner fungerer optimalt. I denne forbindelse er systemet tillige 
blevet flyttet til en ny hosting platform.  
 

Mange brugere af DPA-Systems hjemmeside har efterlyst et modul til at beregne deres omkostninger til gebyrer og 
sikkerhedsstillelse i forbindelse med producentansvaret. I slutningen af 2014 har DPA-System derfor udformet en 
kravsspecifikation og påbegyndt udviklingen af et sådant system, som forventes at være til rådighed i 2. kvartal af 
2015.  

HJEMMESIDE, DOKUMENTHÅNDTERINGS- OG SØGESYSTEM 

Hjemmesidens informationsafsnit er fortløbende blevet opdateret og kraftigt udvidet med nyeste informationer, bl.a. 
som følge af løbende ændringer af lovgrundlaget, herunder det reviderede WEEE Direktiv. Det har været ambitionen 
for DPA-System, at gøre hjemmesiden stadigt mere brugervenlig, dels ved løbende at justere opbygningen af bruger-
grænsefladen på baggrund af oplevelserne hos brugerne, dels ved at tilføre flere vejledninger, der kan hjælpe produ-
centerne til bedre at forstå alle aspekter af producentansvaret.  
 

Dokumenthåndteringssystemet udgør en integreret del af søgemaskinen på hjemmesiden. Det er således det grund-
læggende princip, at alle søgninger tager sit udgangspunkt i den samme søgefunktion. På denne baggrund er søgefaci-
liteterne samlet på forsiden af DPA-Systems hjemmeside. Fra dette felt kan der søges i producent- og kommuneregi-
stret, på hjemmesiden oplysningssider og i dokumentsøgesystemet. 
 

Dokumenthåndteringssystemet, er et avanceret system til strukturering, lagring og fremfinding af dokumenter, som 
kan indeholde alle de mange forskellige specialdokumenter, som tilgår biblioteket hos DPA-System. Dokumenthåndte-
ringssystemet indeholder nu også de udsendte nyhedsbreve, som blev udsendt fra slutningen af 2012. Eksterne rap-
porter og resultater af undersøgelser, som har relevans for producentansvarsområderne, vil tillige findes i systemet. 
Også i 2014 er der udformet en række nye vejledningsdokumenter, der skal gøre det nemmere for producenterne at 
afgøre, hvorvidt deres produkter er omfattet af producentansvaret.  
 

Hjemmesiden og de tilhørende systemer til fremsøgning af information er blevet gradvist udbygget side 2009/2010. 
Derfor er det besluttet at der fremadrettet skal planlægges en gennemgribende optimering af hjemmesidens funktio-
ner til navigation, ligesom designet skal tilpasset til nutidige krav. Denne proces vil blive iværksat, når de pågående 
tekniske ændringer er fuldført. 
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JOURNALISERINGSSYSTEM 

DPA-System er omfattet af forvaltningsloven og loven om offentlighed i forvaltningen. Det betyder, at der er krav om, 
at DPA-System har et struktureret system til lagring og til at fremfinde dokumenter og sagsakter, der vedrører afgørel-
ser og vurderinger, som DPA-System foretager herunder dokumenter, der kan tænkes at indgå i klagesager og/eller 
sager om aktindsigt.  
 

En række af de informationer, der er omfattet af krav om arkivering og journalisering er lagret i dokumenthåndterings-
systemet som er offentligt tilgængeligt og søgbart. 
 

Journaliseringskravet omfatter endvidere dokumenter som anses som værende fortrolige. Derfor har DPA-System ud-
viklet og implementeret et egentligt journaliseringssystem, som blev taget i brug i 2013, og som er anvendt systema-
tisk siden. Der udestår imidlertid en journalisering af historiske dokumenter fra før 2013. Derfor skal der fremadrettet 
planlægges et projekt, for at udvikle en metode til massejournalisering af historiske dokumenter.  

 

DELTAGELSE I PROJEKTER 

Bestyrelse og direktion i DPA-System gennemførte i 2013 en strategiproces for at identificere væsentlige fokusområ-
der, som DPA-System skal arbejde med i de kommende år. I forbindelse med strategiprocessen besluttede bestyrel-
sen, at der fremadrettet skal være fokus på at placere DPA-System centralt i forbindelse med at forbedre datagrundla-
get for producentansvarsområderne.  
 
Målsætningen er konkret kommet til udtryk i forbindelse med DPA-Systems deltagelse i projektet ”Partnerskab for 
indsamling”, der har som hovedformål, at identificere de mange flows af udtjent elektronik, som i dag er delvist 
ukendte, ikke monitoreres og derfor ikke udgør en del af de tilgængelige statistikker. 
 

DPA-Systems placering som central videnformidler i sektoren styrkes betydeligt derved. Tilsvarende gælder for DPA-
Systems deltagelse i projekterne for sorteringsforsøg, hvor der skabes et bedre vidensgrundlag for indholdet af ud-
tjente batterier og udtjent elektrisk udstyr i de affaldsfraktioner, der indsamles som led i producentansvaret. 

 

FREE RIDER KAMPAGNER 

Der er ikke i 2014 gennemført free rider kampagner. Det var oprindelig aftalt med Miljøstyrelsen, at der i 2014 og 
2015 skulle iværksættes kampagner for 3 konkrete områder. Der har ikke været taget initiativer til at påbegynde ar-
bejdet hos Miljøstyrelsen, og hos DPA-System har der ej heller været ressourcer til at planlægge og gennemføre kam-
pagner i løbet af 2014. Behovet for at gennemføre free rider kampagner er imidlertid stadig tilstede, hvorfor det vil 
være ønskeligt, at arbejdet på free rider området genoptages i 2015. 
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 STATISTIK FOR INFORMATIONSFORMIDLING 2014 

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 NØDVENDIG FOR SEKTORENS AKTØRER. I DET FØLGENDE VISES, UDTRYKT I TAL, EN RÆKKE 

MÅLTAL FOR VIDENDELINGEN. 

Af oversigterne i nærværende afsnit fremgår en række nøgletal for informationsudveksling, som samtidig kan illu-
strere ressourceforbruget for en del af kommunikationsopgaven for DPA-System. Videndeling og informationsformid-
ling baserer sig primært på anvendelse af de almene elektroniske medier; hjemmeside, e-mail og telefon. Men også 
informationsmøder med eksterne interessenter afholdes løbende. 

KONTAKT VIA E-MAIL  

Tabel 7.1 og 7.2 angiver antallet af henvendelser som DPA-System har modtaget og forholdt sig til ved enten oriente-
ring eller besvarelse pr. mail, telefon eller andet. Interaktionen med aktørerne i 2014 er sammenstillet med tallene for 
2012 og 2013 i Figur 1 og 2. Den første tabel viser en opgørelse af interaktionen på hovedpostkassen info@dpa-sy-
stem.dk, som alle medarbejdere benytter, mens tabel 7.2 viser en summering af interaktionen i medarbejderenes indi-
viduelle postkasser.  

 

Intern korrespondance indgår ikke i opgørelsen, ej heller indgår anden korrespondance eller anden kommunikation, 
som ikke har direkte faglig betydning for arbejdet i DPA-System. Således fremgår udelukkende antallet af de individu-
elle korrespondancer, som DPA-System har fortaget i forbindelse med den daglige drift. Besvarelserne er grupperet 
efter hovedopgaver og de primære aktørgrupper.  
 

Ud over den individuelle korrespondance fortager DPA-System såkaldte ”masseudsendelser” til producenter og impor-
tører, kommuner og indsamlingssteder, som følge af de årlige hovedopgaver og/eller aktiviteter, der berører hele 
grupper af aktører. I 2014 blev der foretaget masseudsendelser vedrørende elektronisk revisorerklæring, årlig indbe-
retning, påmindelse om årlig indberetning, påmindelse om revisorerklæring, påmindelse om manglende modtagelse 
af bekræftelse og/eller mængdeindberetning, tildelingsordningen til både producenter og kommuner.  

  

ADVISERINGSSYSTEM 

I løbet af 2013 og 2014 er størstedelen af den mest rutineprægede kommunikation med aktørerne næsten helt over-
taget af it-systemets såkaldte adviseringssystem. Systemet udsender automatisk en specifik meddelelse ud til bruge-
ren, når en given handling er udført i registrene. I tabel 7.3 vises antallet af beskeder som it-systemet har udsendt pr. 
automatik i 2014. 
 

På figurerne næste side er de udsving, som er beskrevet i noterne til tabellerne, illustreret ved to søjlediagrammer. 
Adviseringssystemet som omtales sidst i dette afsnit, har afløst en del henvendelser om bl.a. ”glemt password” og 
”kvitteringer for modtagelser” mv. Men da dette ikke tidligere er regnet med i statistikken over videndeling med aktø-
rerne har opgørelse af udsendte adviseringer ikke direkte indflydelse på statistikken over henvendelser til DPA-
System. 
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TABEL 7.1: SKRIFTLIGE HENVENDELSER OPDELT PÅ EMNER FOR 2014 

Fælles postkasse 2011 2012 2013 2014 

Kollektive ordninger (Registeradministration mv.) 161 233 118 174 

Kommuner, studerende og andre interessenter  46 99 98 51 

MST-Lovgivning og sagsbehandling 47 112 120 70 

Registreringsproces, fakturering og påmindelser 172 190 235 204 

Revisorerklæringer 452 950 854 776 

Sikkerhedsstillelse og tildeling 24 72 79 13 

Virksomheder  200 230 297 338 

Årlig indberetning og påmindelser 354 203 214 327 

I alt 1.456 2.089 2.015 1.953 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 7.2: BESVARELSER PÅ ØVRIGE SKRIFTLIGE HENVENDELSER OPDELT PÅ AKTØRER FOR 2014 

Medarbejder postkasser 2011 2012 2013 2014 

Bestyrelsen og erhvervsbrancheorganisationer 273 345 430 316 

EU-EWRN 167 619 836 323 

IT (SKAT, ES, og Revisionen) 718 1.165 1.126 1.668 

Kollektive ordninger 695 624 433 225 

Kommuner 101 70 120 73 

Miljøstyrelsen 408 631 469 533 

Producenter/virksomheder 1.261 423 342 412 

Øvrige (presse, studerende, udland) 196 517 397 458 

 I alt 3.819 4.394 4.153 4.008 

 

 

  



16   DPA-System Årsrapport 2014 

FIGUR 7.1: INTERAKTIONEN MED AKTØRER FRA HOVEDPOSTKASSE I 2011- 2014 

 

 

 

FIGUR 7.2: INTERAKTIONEN MED AKTØRER I MEDARBEJDER POSTKASSER 2011- 2014  

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000 Fællespostkasse
2011

2012

2013

2014

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800 Medarbejder postkasse

2011

2012

2013

2014



 DPA-System Årsrapport 2014  17 

ADVISERINGSSYSTEMET 

En del af driften af producent- og kommuneregistret kan betegnes som værende rutinepræget, hvad angår de infor-
mationer som producenterne og kommunerne skal modtage i forbindelse med udførte handlinger. Eksempelvis kan 
nævnes meddelelser om, at en registrering er godkendt, en revisorerklæring er modtaget, eller at der er ændringer til 
et kommunalt indsamlingssted. Systemet udsender således automatisk en specifik meddelelse ud til brugeren, når en 
given handling er udført i registrene. Systemet udvikles og tilrettes løbende efter aktørernes behov. I Tabel 7.3 vises 
antallet af meddelelser til brugerne som it-systemet sendte ud automatisk.  

 

TABEL 7.3: AUTOMATISKE UDSENDELSER TIL PRODUCENTER OG KOMMUNER 

Automatiske adviseringer udsendt fra systemet 2012 2013 2014 

Glemt kodeord 0* 203 289 

Kommunevarslinger 365 262 351 

Producent registrering 297 565 4.137 

Revisor og Ledelseserklæringer 3.638 4.275 4.187 

I alt 4.300 5.313 8.964 

* Funktionen eksisterede ikke.  

 

Et eksempel på, hvorledes adviseringssystemet kan fritage medarbejderne i DPA-System fra de rutine prægede opga-
ver, ses på figur 1 og figur 3 under emnet revisorerklæringer, hvor det ses, hvordan indkomne mails er faldet proporti-
onelt med stigningen af udsendte systemadviseringer. 

 

FIGUR 7.3: AUTOMATISEREDE SYSTEMADVISERINGER 2012-2014 
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 NØGLETAL VEDRØRENDE AKTIVITETER I DPA-SYSTEM 

 

8.1 DPA-SYSTEMS PERFORMANCE INDIKATORER 2009-2014 

År 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Omkostninger i DKK 1.000 i løbende 
priser 5.395 5.360 5.163 5.875 5.604 6.081 

Index 100 99 96 109 104 113 

 

Indberettet mængde i tons 167.021 170.913 163.554 163.909 164.430  

Index 100 102 98 98 98  

 

Antal registreringer, aktive plus ind- 
og udtræden 1.649 1.968 1.908 2.046 1.904 2.091 

Index 100 119 116 124 115 127 

 

Nøgletal: Omkostning i DKK per tons 
indberettet i løbende priser 0,0323 0,0314 0,0316 0,0358 0,0341  

Nøgletal: Omkostning i DKK per regi-
strering i løbende priser 3.272 2.724 2.706 2.871 2.943 2.908 

 

Note: ELV, som opgøres i stk. indgår ikke i mængder, men indgår i registreringer og omkostninger 

 

 

Nøgletallet ”omkostninger per tons indberettet 

Det fremgår af oversigten, at det samlede omkostningsniveau har været svagt stigende periode fra 2009 til 2014, men 
det skal påregnes at omkostningerne er opgjort i løbende priser, hvorfor der ikke er korrigeret for inflation. De mæng-
der, der indberettes til DPA-System har udvist en stagnerende tendens i samme periode. Derfor viser nøgletallet om-
kostninger per ton generelt set en stigende tendens over perioden. 

 

Nøgletallet ”omkostninger per registrering” 

Antal registreringer er opgjort som antallet af producenter samt den samlede bevægelse ind og ud af registret, dvs. 
som summen af aktive registrerede producenter samt ind- og udtrædende producenter i året.  
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 FINANSIERING AF AKTIVITETER 2014 

FINANSIERINGEN AF DPA-SYSTEM SKER VIA GEBYRINDBETALINGER FRA PRODUCENTERNE. GEBYRARTERNE ER 

LOVBESTEMTE OG SATSERNE REGULERES ÅRLIGT OG BASERER SIG PÅ DE MÆNGDER AF ELEKTRISK UDSTYR, 
BATTERIER OG BILER, SOM PRODUCENTER OG IMPORTØRER MARKEDSFØRER I DANMARK, SOM ER INDBERETTET 

TIL DPA-SYSTEM. DETTE AFSNIT BESKRIVER UDVIKLINGEN I GEBYRER OG MÆNGDER, SAMT HVORLEDES 

GEBYRERNE ER SAMMENSAT. 

Driften af DPA-System finansieres af gebyrindbetalinger fra producenter og importører. Gebyrbestemmelserne for 
WEEE området er senest ændret ved ikrafttrædelse af Elektronikaffaldsbekendtgørelse nr. 130, mens gebyrbestem-
melserne for batterier er fastsat i Batteribekendtgørelsen nr. 1186. For biler er gebyrbestemmelserne fastsat i 
Bilskrotbekendtgørelsen nr. 1312. Det er Miljøstyrelsen, der hvert år endeligt fastsætter gebyrernes størrelse efter 
indstilling fra DPA-System. 
 

DPA-System opererer som en non-profit organisation. Derfor skal indtægter og udgifter løbende holdes i balance. Li-
geledes tilstræbes det, at udviklingen i gebyrsatserne fastholdes på et jævnt niveau. I 2013 er der indført en beregning 
af gebyrsatserne for WEEE og BAT per ton markedsført udstyr. Denne metode er videreført i 2014. Dette giver mulig-
hed for at beregne gebyrsatserne med langt større præcision end tidligere, og derved reducere risikoen for at op-
kræve for meget eller for lidt kapital.  
 
DPA-System har i forbindelse med beregning af gebyrerne for 2014 indstillet, at gebyrernes størrelse blev fastsat så-
dan, at de ville medføre et mindre underskud, med det formål at forhindre en vækst i egenkapitalen. I stedet for et 
underskud, blev der imidlertid etableret et lille overskud. Det skyldes, at der blev forbrugt færre omkostninger end det 
var budgetteret. Det lille overskud modsvares dog af en mindre stigning i henlæggelserne, som foretages i henhold til 
den vedtagne regnskabspraksis. Derfor kan det samlet set konstateres, at DPA-System er meget tæt på at have opfyldt 
målsætningen om at nedbringe den disponible egenkapital, dvs. den del af egenkapitalen der ikke er øremærket til 
hensættelser. Den disponible kapital beløber sig ved udgangen af 2014 til i alt DKK 326.173. 

GEBYRSTRUKTUR OG GEBYRSATSER FOR WEEE 
Der anvendes i DPA-System en del ressourcer i forbindelse med at opkræve gebyrerne. Hovedårsagen til dette synes 
at være, at virksomhederne i stigende grad opbygger en række systemer til at sikre deres udbetalinger til kreditorer og 
andre. De for DPA-System irrelevante sikkerhedsprocedurer medfører i mange tilfælde, at indbetalingen af gebyrerne 
til DPA-System ikke sker inden for betalingsfristen. Ligeledes ses det, betalingen til DPA-System ikke finder sted, fordi 
der ikke i virksomheden er udpeget nogen ansvarlig, der kan tage stilling til og attestere fakturaen vedrørende geby-
rerne. I andre tilfælde har virksomhederne udlagt betaling af fakturaer til en anden organisation, end den der er regi-
streret i producentregistret. I nogle tilfælde er modtagelse og betaling af fakturaer henlagt til en organisation i udlan-
det. Sidstnævnte betyder, at der ofte opstår omkostninger til pengeoverførsler mellem pengeinstitutter og kursdiffe-
rencer, som betyder, at der ikke indbetales korrekt gebyr til DPA-System.  
 

En række virksomheder har valgt, at opfatte DPA-System på linje med deres leverandør- og varekreditorer, selvom 
opkrævningerne fra DPA-System består i lovpligtige gebyrer. Det medfører, at producenterne 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 det i nogle tilfælde fører til sletning fra producentregistret.  
 

På grund af ovennævnte problemstillinger vil DPA-System fremadrette gerne overgå til udsendelse af elektroniske fak-
turaer via digital post til indenlandske producenter og via mail til udenlandske producenter. DPA-System har ligeledes 
tilpasset følgebrevene til fakturaerne med oplysninger til virksomhederne om, at DPA-System ikke er varekreditor, 
men et offentligretligt producentregister, hvorfor virksomhederne er forpligtet til at overholde det regelsæt, som 
DPA-System anvender. 
 

Gebyrstruktur for WEEE består af et éngangsgebyr for producentens registrering på DKK 1.000 (eller DKK 500 såfremt 
producenten allerede er registreret for producentansvar for batterier eller ELV), samt et årligt mængdebaseret gebyr, 
som fastsættes i forhold til producentens årlige markedsførte mængde af udstyr målt i kilo per kategori. De 10 katego-
rier fremgår af den følgende oversigt: 
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De 10 kategorier 

Kategori 1. Store husholdningsapparater. Kategori 6. Elektrisk og elektronisk værktøj. 

Kategori 2. Små husholdningsapparater. Kategori 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr. 

Kategori 3. IT- og teleudstyr. Kategori 8. Medicinsk udstyr. 

Kategori 4. Forbrugerudstyr. Kategori 9. Overvågnings- og reg.-instrumenter. 

Kategori 5. Belysningsudstyr. Kategori 10. Automatiske dispensere. 

Note: Betegnelsen ”Salgsautomater” blev ændret til ”Automatiske dispensere” ved seneste revision af bekendtgørelsen. 

 

I tillæg betales et årligt gebyr for de mængder af udstyr målt i kilo, der markedsføres til private husholdninger, og som 
derved indgår i den såkaldte tildelingsordning. For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at der findes et mini-
mumsgebyr på DKK 250, såfremt beregningen af det mængdebaserede gebyr udgør et beløb, der er mindre end DKK 
250. 

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 2014 DKK 667. Geby-
ret er ikke anvendt i 2014.  
 

Det er de mængdebaserede gebyrer, der i altovervejende grad dækker finansieringen af DPA-Systems drift. Udviklin-
gen i gebyrsatserne for WEEE fremgår af tabel 8.1. Det fremgår af tabellen, at det mængdebaserede gebyr for WEEE 
området hidtil har haft et jævnt niveau på DKK 0,02 – 0,03 per kilo per år. 

 

TABEL 9.1 WEEE-GEBYRER I DKK PER KILO 

WEEE gebyrer         2008        2009        2010        2011      2012   2013     2014 

Generelt mængdegebyr 
 

0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01616 0,0249 

Tillægsgebyr for mængder til hus-
holdninger (tildelingsordningen) 

- - 0,01 0,01 0,01 0,00486 0,0076 

Note: Bemærk at gebyret for 2013 for første gang er beregnet per ton markedsført udstyr. For at øge muligheden for at sammenligne er der oven-
for omregnet til sats per kilo.  

 

Til grund for faktureringen af mængdegebyret for 2014 er anvendt en markedsført mængde på i alt 137.796.470 kilo, 
hvilket er den mængde, som producenterne har indberettet som totalt markedsført i 2013. Til sammenligning er der i 
tabel 8.2 angivet mængderne for de foregående år. 

 

 TABEL 9.2 INDBERETTEDE MÆNGDER WEEE 

År Indberettede realiserede 
 markedsførte mængder i kilo 

(WEEE) 

Indeks for 
markedsførte 

mængder 

2006 178.942.445 100 

2007 176.470.570 99 

2008 161.988.533 91 

2009 146.071.081 82 

2010 147.124.781 83 

2011 140.114.957 79 

2012 138.447.793 78 

2013 137.796.470 77 
Note: 2006 = 100. Tallene for 2014 bliver indberettet til DPA-System i perioden 1. januar til 31. marts 2015. 

 

I tabel 8.3 ses de fakturerede gebyrer opdelt på de 10 kategorier. 
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TABEL 9.3 FAKTUREREDE MÆNGDEBASEREDE GEBYRER 2014, WEEE I DKK 

Kategori Mængdebaseret gebyr,  
generelt 2014 

Mængdebaseret gebyr,  
tildeling 2014 

1. Store husholdningsapparater 1.647.917 475.772 

2. Små husholdningsapparater 347.252 103.227 

3. It og teleudstyr 489.292 95.768 

4. Forbrugerudstyr og fotovoltaiske 306.179 86.729 

5. Belysningsudstyr 127.518 25.874 

6. Elektrisk og elektronisk værktøj 199.669 45.558 

7. Legetøj, fritids- og sportsudstyr 76.381 22.801 

8. Medicinsk udstyr 47.702 915 

9. Overvågnings- og reguleringsudstyr 417.552 1.946 

10. Automatiske dispensere 8.902 0 

I alt 3.668.364 858.591 
Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2014, 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. 

 

  



22   DPA-System Årsrapport 2014 

GEBYRSTRUKTUR OG GEBYRSATSER FOR BAT 

Gebyrstrukturen for BAT består af et éngangsgebyr for producentens registrering på DKK 1.000, (hvis producenten 
allerede er registreret for WEEE eller ELV er registreringsgebyret DKK 500). Derudover betales et generelt årligt mæng-
debaseret gebyr, som fastsættes i forhold til producentens årlige markedsførte mængde i kilo per kategori. De 3 kate-
gorier er: 

 Bærbare batterier 

 Industribatterier 

 Bilbatterier 
 
I tillæg betales et årligt gebyr for bærbare batterier, da disse indgår i den såkaldte tildelingsordning. 

For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at der findes et minimumsgebyr på DKK 250, såfremt beregningen af det 
mængdebaserede gebyr udgør et beløb, der er mindre end DKK 250. Yderligere findes et administrativt gebyr, som på 
timebasis debiteres producenter og kollektive ordninger, for ekstraordinært forbrug af administrativ tid i DPA-System. 
Timesatsen for forbrug af administrativ tid udgjorde i 2014 DKK 667. Gebyret er ikke anvendt i 2014.  

Det er de mængdebaserede gebyrer, der i altovervejende grad dækker finansieringen af DPA-Systems drift. Miljømini-
steren skal hvert år godkende DPA-Systems gebyrsatser for det mængdebaserede gebyr. Udviklingen i gebyrsatserne 
for BAT fremgår af tabel 8.4.  

TABEL 9.4 BAT-GEBYRER I DKK PER KILO 

BAT gebyrer  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Generelt mængdegebyr  
0,08 0,05 0,03 0,02 

 
0,01482 

 
0,02603 

Tillægsgebyr for bærbare bat-
terier (tildelingsordningen) 0,09 0,08 0,04 0,03 

 
0,02547 

 
0,04493 

Note: Producentansvaret for batterier trådte i kraft 1. januar 2009. Bemærk at gebyret for 2013 er for første gang beregnet per ton markedsført. 
For at øge muligheden for at sammenligne er der ovenfor omregnet til sats per kilo. 

  

Gebyrsatserne for batterier i 2014 er baseret på producenternes markedsførte mængder af batterier i 2013. Mæng-
derne fremgår af tabel 8.5. 

TABEL 9.5 INDBERETTEDE MÆNGDER BAT -KILO 

Kategori Indberettede realiserede markedsførte mængder i kilo  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Bærbare batterier 3.615.742 3.061.493 3.381.598 3.703.097 3.126.628 

Bilbatterier 10.984.906 11.956.413 11.174.466 12.936.660 12.719.544 

Industribatterier 6.349.581 8.770.748 8.882.620 8.821.429 10.787.207 

I alt 20.950.229 23.788.654 23.438.684 25.461.186 26.633.379 

Note: Tabel 9 viser den realiserede mængde af markedsførte batterier i 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. Tallene for 2014 bliver indberettet til DPA-
System i perioden 1. januar til 31. marts 2015.  

De fakturerede gebyrer fremgår af tabel 8.6. 

TABEL 9.6 FAKTUREREDE MÆNGDEBASEREDE GEBYRER 2014, BAT I DKK 

Kategori Mængdebaseret gebyr,  
generelt 2014 

Mængdebaseret gebyr, 
tildeling 2014 

Bærbare batterier 77.600 133.944 

Bilbatterier 321.969 - 

Industribatterier 278.798 - 

I alt 678.367 133.944 
Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2014, 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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GEBYRSTRUKTUR OG GEBYRSATSER FOR ELV 

Gebyrstrukturen for ELV består af et éngangsgebyr for producentens registrering på DKK 1.000, (hvis producenten al-
lerede er registreret for WEEE og eller BAT er registreringsgebyret DKK 500). Derudover betales et generelt årligt 
mængdebaseret gebyr, som fastsættes i forhold til producentens årlige markedsførte antal biler per kategori. De 2 
kategorier er: 

 Personbiler 

 Varebiler 
 

For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at der findes et minimumsgebyr på DKK 250, såfremt beregningen af det 
mængdebaserede gebyr udgør et beløb, der er mindre end DKK 250. Yderligere findes et administrativt gebyr, som på 
timebasis debiteres producenter og kollektive ordninger, for ekstraordinært forbrug af administrativ tid i DPA-System. 
Timesatsen for forbrug af administrativ tid udgjorde i 2014 DKK 667. Gebyret er ikke anvendt i 2014. 

Det er de mængdebaserede gebyrer, der i altovervejende grad dækker finansieringen af DPA-Systems drift. Miljømini-
steren skal hvert år godkende DPA-Systems gebyrsatser for det mængdebaserede gebyr.  

 

 

TABEL 9.7 ELV-GEBYRER I DKK PER PERSON- ELLER VAREBIL 

ELV gebyrer  2010 2011 2012 2013 2014 

Generelt mængdegebyr per person- eller varebil  - - -   2,95 0,85 

Note: 2013 er det første år, hvor DPA-System har opkrævet gebyrer for ELV. Note: Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med 
de indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret et minimumsgebyr. 

 

Gebyrsatserne for ELV i 2014 er baseret på antallet af importørernes markedsførte person- og varebiler i 2013. Antal-
let fremgår af tabel 8.8. herunder. 

 

TABEL 9.8 ANTAL INDBERETTEDE PERSON- OG VAREBILER 

Person- og varebiler Indberettede person- og varebiler i Stk. 

 2010 2011 2012 2013 

Antal indberettede person- og varebiler  - - 111.475 205.897 

Note: 2013 er det første år, hvor importørerne har indberettet til DPA-System. Antallet af markedsførte biler for 2014 indberettes til DPA-System i 
perioden 1. januar til 31. marts 2015. 

 

Af tabel 8.9 herunder fremgår det fakturerede beløb for de mængdebaserede gebyr i 2014.   

 

TABEL 9.9 FAKTUREREDE MÆNGDEBASEREDE GEBYRER 2014, ELV I DKK 

ELV mængdegebyrer person- og varebiler 2010 2011 2012 2013 2014 

Generelt mængdegebyr for person- og varebiler  - - - 
 

488.520 
 

174.523 

Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2014, 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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 DEN INTERNE REVISORS ERKLÆRINGER 

TIL BESTYRELSEN I DANSK PRODUCENTANSVARS-SYSTEM 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Producentansvars-System for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-
skabsloven. 

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 nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er 
det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt 
god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnska-
bet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinfor-
mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern 
kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet her-
med er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af 
årsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-
støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forret-
ningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
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RIGSREVISIONENS PÅTEGNING 

Til bestyrelsen i Dansk Producentansvarssystem 

Vi har revideret årsrapporten for Dansk Producentansvarssystem for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 om-
fattende ledelsespåtegning, årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrappor-
ten aflægges efter årsregnskabsloven. 

Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsrapporten for 2014 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage 
spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der frem-
komme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet ved denne påtegning, bliver 
vurderet på ny. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udforme, implementere og opretholde interne kon-
troller, der er relevante for at udarbejde en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt for valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regn-
skabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det le-
delsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med love og forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i 
overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. lov om revisionen af statens regnskaber m.m., og i overensstem-
melse med indgået §9-aftale. God offentlig revisionsskik er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevi-
sionernes internationale standarder (ISSAI 100-999). Dette indebærer, at det ved revisionen er efterprøvet, om regn-
skabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggel-
sen, er i overensstemmelse med love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De 
valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i års-
rapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne 
kontroller, der er relevante for Dansk Producentansvarssystems udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende 
billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af Dansk Producentansvarssystems interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn 
er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurde-
ring af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfat-
tet af regnskabet, er i overensstemmelse med love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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IV. Del: Årsregnskab

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt  

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven efter bestemmelserne for regnskabsklasse 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 aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

I delregnskaberne er anført de indtægter, som er direkte henførbare til hvert af de tre områder – WEEE, BAT og ELV. 
Udgifterne er fordelt efter fordelingsnøglen 77,5 %, 17,5 % og 5 %. 

De finansielle poster er fordelt i forhold til egenkapitalen i hvert af de tre områder. 

Anlægsaktiver  

Etableringsudgifter, herunder kontorinventar og etablering af hjemmeside, er udgiftsført i resultatopgørelsen i anskaf-
felsesåret. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivnin-
ger til imødegåelse af forventede tab. I delregnskaberne er anført de tilgodehavender, som er direkte henførbare til 
hvert af de tre 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 tre 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 delregn-
skaberne er anført de skyldige omkostninger, som er direkte henførbare til hvert af de 3 områder, hvor det er muligt. 
Ellers er de skyldige omkostninger fordelt efter den ovenfor nævnte fordelingsnøgle. 

Regulering af mængdebaserede indtægter 

Der foretages en regulering til dækning af tab i gebyrindtægter, som følge af reguleringer i producenternes indberet-
tede markedsførte/solgte mængder, som først meddeles af virksomhederne efter indberetning og debitering og som 
følge deraf ikke er indgået i beregningen af gebyrsatsen. 

Denne regulering til tab mv. beregnes som 10 % af driftsbudgettet, og saldoen reguleres årligt over resultatopgørelsen 
og vises særskilt på balancen under passiverne. Der er ikke i 2014 foretaget en regulering til tab, idet det skønnes, at 
der ikke vil forekomme væsentlige reduktioner i de markedsførte mængder. 
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Henlæggelse til afvikling 

Der foretages årligt en henlæggelse til afvikling af DPA-System, således at DPA-System kan opfylde sine forpligtelser i 
en afviklingsperiode, såfremt DPA-System nedlægges. En sådan afviklingsperiode forventes at udgøre 6 måneder. Hen-
læggelsen 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 ligger forskudt i forhold til DPA-Systems regnskabsår, og de første måneder vil derfor 
være præget af underfinansiering, som skal dækkes af en 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 betalingsfrist, skal denne reserve minimum dække 5 måneders drift. Henlæg-
gelsen beregnes derfor som 5/12 af det seneste godkendte driftsbudget og vises som en del af egenkapitalen. 

 

 

  



 DPA-System Årsrapport 2014  31 

 HOVEDTAL 

(Beløb i 1.000 kr.)           

 2014  2013  2012  2011  2010 

            

Indtægter  6.105    4.628    3.756    6.135   6.492  

Omkostninger  (6.081)    (5.615)   (5.875)    (5.163)    (5.360) 

           

Resultat før finansielle  
poster og skat  24    (987)   (2.119)   972    1.132  

           

Finansielle poster  89    37    85     33     23  

           

Årets resultat  112    (950)   (2.034)   1.005    1.155  

           

           

Balance  9.238    7.508    9.415     11.679     11.297  

           

           

Egenkapital  6.479    6.669    7.619     9.653     8.648  

           

           

Antal indberettede ton for WEEE  137.797    138.448    140.115    147.125    146.071  

Antal indberettede ton for BAT  26.633    25.439    23.439    23.788    20.950  

Antal indberettede biler for ELV  205.897    182.936    -    -    -  

            

WEEE - Anvendt sats pr. kilo (DKK)  0,02490   0,01616  0,01  0,02  0,02 

Tillæg hushold-kategorier  0,00760   0,00486  0,01  0,01  0,01 

            

BAT - Anvendt sats pr. kilo (DKK)  0,02603   0,01482  0,02  0,03  0,05 

Tillæg bærbare batterier  0,04493   0,02547  0,03  0,04  0,08 

            

ELV - Anvendt sats pr. stk. (DKK)  0,85   2,95   -    -    -  

           

Bemærkninger:           

Indberettede kilo for 2010 er realiserede markedsførte mængder i 2009. 

Indberettede kilo for 2011 er realiserede markedsførte mængder i 2010. 

Indberettede kilo for 2012 er realiserede markedsførte mængder i 2011. 

Indberettede kilo for 2013 er realiserede markedsførte mængder i 2012. 

Indberettede antal af biler for 2013 er antallet markedsført i 2012.    

Indberettede kilo for 2014 er realiserede markedsførte mængder i 2013. 

Indberettede antal af biler for 2014 er antallet markedsført i 2013.     
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 RESULTATOPGØRELSE 

(I kr.) 

Note  2014  2013 

      

 INDTÆGTER     

 1  Indtægter  6.104.883    4.628.215  

 Indtægter i alt  6.104.883    4.628.215  

      

 OMKOSTNINGER     

 Gager mv.  (3.508.231)   (3.320.123) 

 2  Honorar til bestyrelse  (425.000)   (425.000) 

 Andre personaleudgifter  (236.464)   (201.733) 

 Ansættelse af personale  0    (7.990) 

 3  Andre honorarer  (138.894)   (128.295) 

 4  Møder, rejser og repræsentation  (76.182)   (52.998) 

 5  Administrationsudgifter  (1.574.295)   (1.466.271) 

 Afværgeforanstaltninger og sorteringsforsøg  (121.007)   0  

 Tab på debitorer  (1.109)   (12.573) 

 Omkostninger i alt  (6.081.181)   (5.614.983) 

      

 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  23.701    (986.768) 

      

 FINANSIELLE POSTER     

 Renter  88.688    36.834  

   88.688    36.834  

      

 PERIODENS RESULTAT  112.388    (949.934) 

      

 Der foreslås disponeret således:     

 Overført til egenkapitalen  112.388    (949.934) 
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 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 

(I kr.)     

 AKTIVER 2014  2013 

      

 TILGODEHAVENDER     

 Debitorer  1.066.992    620.388  

 Periodeafgrænsningsposter  89.097    47.615  

 Tilgodehavender i alt  1.156.088    668.003  

      

 LIKVIDE BEHOLDNINGER     

 Bankbeholdning  8.384.449    6.840.067  

      

 Omsætningsaktiver i alt  9.540.537    7.508.070  

      

 AKTIVER I ALT  9.540.537    7.508.070  

      

 PASSIVER 2014  2013 

 EGENKAPITAL     

 Disponibel kapital    

 Saldo primo  613.578    2.149.308  

 Periodens resultat  112.388    (949.934) 

 Henlæggelser  (399.793)   (585.796) 

 Disponibel kapital i alt  326.173    613.578  

      

 Henlæggelse vedrørende afvikling  3.521.121    3.303.052  

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  2.934.268    2.752.544  

 Henlæggelser i alt  6.455.389    6.055.596  

      

 Egenkapital i alt  6.781.562    6.669.174  

      

 KORTFRISTET GÆLD     

 Modtagne forudbetalinger vedr. projekter  487.899    0  

 Skyldige omkostninger  239.487    391.082  

 Skyldige beregnede feriepenge  370.635    282.847  

 Skyldig moms  1.353.127    24.838  

 Anden gæld  307.827    140.129  

 Kortfristet gæld i alt  2.758.975    838.896  

      

 PASSIVER I ALT  9.540.537    7.508.070  

     

 6  Sikkerhedsstillelser    

 7  Leasing- og lejeforpligtelse    
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 NOTER 

(I kr.)  2014  2013  

 1  Indtægter      

 Registreringsgebyrer  96.000    134.000   

 Nedsat registreringsgebyrer  20.500    35.500   

 Minimumsgebyrer  352.500    419.500   

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  5.513.789    3.779.808   

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  122.094    9.407   

 Andre indtægter  0    250.000   

   6.104.883    4.628.215   

 2  Honorar til bestyrelsen      

 Honorar, Formand  (100.000)   (100.000)  

 Honorar, Næstformand  (75.000)   (75.000)  

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (250.000)   (250.000)  

   (425.000)   (425.000)  

       

 3  Andre honorarer      

 Deloitte, revisionshonorar  (60.000)   (50.000)  

 Administrationshonorar IU  (78.894)   (78.295)  

   (138.894)   (128.295)  

       

 4  Møder, rejser og repræsentation      

 Møder og rejser  (74.194)   (51.476)  

 Gaver, repræsentation  (1.989)   (1.522)  

   (76.182)   (52.998)  

 5  Administrationsudgifter      

 Lokaleudgifter  (428.558)   (365.507)  

 Hjemmeside  (106.000)   (66.000)  

 It-udgifter  (828.690)   (838.289)  

 Telefon   (23.413)   (18.675)  

 Forsikringer  (65.415)   (61.148)  

 Andre administrationsudgifter  (122.219)   (116.652)  

   (1.574.295)   (1.466.271)  

      

 6  Sikkerhedsstillelser     

 
Der er modtaget ordinære sikkerhedsstillelser i form af anfordringsgarantier for 130.790,00 kr. Derudover 
er der opkrævet individuelle sikkerhedsstillelser for 236.773,51 kr. 

 7  Leasing- og lejeforpligtelser     

 
Dansk Producentansvars-System har indgået leasingaftale med ALD Automotive. Der påløber sig samlede 
fremtidige leasingforpligtelser på 245.280 kr. 

      

 Dansk Producentansvars-System har en huslejeforpligtelse på 172.932 kr. pr. 31.12.2014. 
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  DELREGNSKAB FOR WEEE 

Resultatopgørelse for året 2014 

  WEEE   

(I kr.)     

Note  2014  2013 

      

 INDTÆGTER     

 1  Indtægter  4.973.625    3.195.383  

 Indtægter i alt  4.973.625    3.195.383  

      

 OMKOSTNINGER     

 Gager mv.  (2.718.879)   (2.573.096) 

 2  Honorar til bestyrelse  (329.375)   (329.375) 

 Andre personaleudgifter  (183.260)   (156.343) 

 Ansættelse af personale  0    (6.192) 

 3  Andre honorarer  (107.643)   (99.428) 

 4  Møder, rejser og repræsentation  (59.042)   (41.073) 

 5  Administrationsudgifter  (1.220.078)   (1.136.360) 

 Afværgeforanstaltninger og sorteringsforsøg  (120.591)   0  

 Tab på debitorer  (1.194)   (9.139) 

 Udgifter i alt  (4.740.062)   (4.351.006) 

      

 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  233.563    (1.155.623) 

      

 FINANSIELLE POSTER     

 Renter  68.733    28.546  

   68.733    28.546  

      

 PERIODENS RESULTAT  302.296    (1.127.077) 

      

 Der foreslås disponeret således:     

 Overført til egenkapitalen  302.296    (1.127.077) 
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Delregnskab for WEEE (fortsat)  

 

Balance pr. 31. december 2014 

 

  WEEE   

(I kr.)     

 AKTIVER 2014  2013 

      

 TILGODEHAVENDER     

 Debitorer  816.992    5.000  

 Periodeafgrænsningsposter  69.050    36.901  

 Tilgodehavender i alt  886.042    41.901  

      

 LIKVIDE BEHOLDNINGER     

 Bankbeholdning  6.476.133    5.609.037  

      

 Omsætningsaktiver i alt  7.362.175    5.650.938  

      

 AKTIVER I ALT  7.362.175    5.650.938  

      

 PASSIVER 2014  2013 

 EGENKAPITAL     

 Disponibel kapital     

 Saldo primo  307.709    1.665.667  

 Periodens resultat  302.296    (1.127.077) 

 Henlæggelser  (309.840)   (230.881) 

 Disponibel kapital i alt  300.165    307.709  

     

 Henlæggelse vedrørende afvikling  2.728.869    2.559.865  

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  2.274.058    2.133.221  

 Henlæggelser i alt  5.002.928    4.693.087  

      

 Egenkapital i alt  5.303.092    5.000.796  

 KORTFRISTET GÆLD     

 Modtagne forudbetalinger vedr. projekter  299.000    0  

 Skyldige omkostninger  185.602    303.088  

 Skyldige beregnede feriepenge  287.242    219.207  

 Skyldig moms  1.048.673    19.249  

 Anden gæld  238.566    108.599  

 Kortfristet gæld i alt  2.059.083    650.143  

      

 PASSIVER I ALT  7.362.175    5.650.938  
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Delregnskab for WEEE (fortsat)  

 

Noter 

WEEE 

   

(I kr.)  2014  2013 

      

 1  Indtægter     

 Registreringsgebyrer  80.000    101.000  

 Nedsat registreringsgebyrer  0    500  

 Minimumsgebyrer  244.750    289.750  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  4.526.955    2.778.459  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  121.920    25.674  

   4.973.625    3.195.383  

      

 2  Honorar til bestyrelsen     

 Honorar, Formand  (77.500)   (77.500) 

 Honorar, Næstformand  (58.125)   (58.125) 

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (193.750)   (193.750) 

   (329.375)   (329.375) 

      

 3  Andre honorarer     

 Deloitte, revisionshonorar  (46.500)   (38.750) 

 Administrationshonorar IU  (61.143)   (60.678) 

   (107.643)   (99.428) 

      

 4  Møder, rejser og repræsentation     

 Møder og rejser  (57.500)   (39.894) 

 Gaver, repræsentation  (1.542)   (1.179) 

   (59.042)   (41.073) 

      

 5  Administrationsudgifter     

 Lokaleudgifter  (332.132)   (283.268) 

 Hjemmeside  (82.150)   (51.150) 

 It-udgifter  (642.235)   (649.674) 

 Telefon   (18.145)   (14.473) 

 Forsikringer  (50.697)   (47.390) 

 Andre administrationsudgifter  (94.720)   (90.405) 

   (1.220.078)   (1.136.360) 
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 DELREGNSKAB FOR BAT 

Resultatopgørelse for året 2014 BAT   

(I kr.)     

     

Note  2014  2013 

      

 INDTÆGTER     

 1  Indtægter  945.811    683.062  

 Indtægter i alt  945.811    683.062  

      

 OMKOSTNINGER     

 Gager mv.  (613.940)   (581.021) 

 2  Honorar til bestyrelse  (74.375)   (74.375) 

 Andre personaleudgifter  (41.381)   (35.303) 

 Ansættelse af personale  0    (1.398) 

 3  Andre honorarer  (24.306)   (22.452) 

 4  Møder, rejser og repræsentation  (13.332)   (9.275) 

 5  Administrationsudgifter  (275.503)   (256.597) 

 Afværgeforanstaltninger og sorteringsforsøg  (415)   0  

 Tab på debitorer  85    (3.434) 

 Udgifter i alt  (1.043.167)   (983.855) 

      

 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  (97.356)   (300.793) 

      

 FINANSIELLE POSTER     

 Renter  15.520    6.446  

   15.520    6.446  

      

 PERIODENS RESULTAT  (81.836)   (294.347) 

      

 Der foreslås disponeret således:     

 Overført til egenkapitalen  (81.836)   (294.347) 
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Delregnskab for BAT (fortsat)  

 

 

Balance pr. 31. december 2014 BAT   

(I kr.)     

 AKTIVER 2014  2013 

      

 TILGODEHAVENDER     

 Debitorer  250.000    2.550  

 Periodeafgrænsningsposter  15.592    8.333  

 Tilgodehavender i alt  265.592    10.883  

      

 LIKVIDE BEHOLDNINGER     

 Bankbeholdning  1.435.799    1.332.813  

      

 Omsætningsaktiver i alt  1.701.391    1.343.696  

      

 AKTIVER I ALT  1.701.391    1.343.696  

      

 PASSIVER 2014  2013 

 EGENKAPITAL     

 Disponibel kapital     

 Saldo primo  137.159    483.641  

 Periodens resultat  (81.836)   (294.347) 

 Henlæggelser  (69.963)   (52.135) 

 Disponibel kapital i alt  (14.639)   137.159  

      

 Henlæggelse vedrørende afvikling  616.196    578.034  

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  513.497    481.696  

 Henlæggelser i alt  1.129.693    1.059.730  

      

 Egenkapital i alt  1.115.053    1.196.889  

      

 KORTFRISTET GÆLD     

 Modtagne forudbetalinger vedr. projekter  188.899    0  

 Skyldige omkostninger  41.910    68.439  

 Skyldige beregnede feriepenge  64.861    49.498  

 Skyldig moms  236.797    4.347  

 Anden gæld  53.870    24.523  

 Kortfristet gæld i alt  586.337    146.807  

      

 PASSIVER I ALT  1.701.391    1.343.696  
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Delregnskab for BAT (fortsat)  

 

 

Noter 

BAT 

   

(I kr.)  2014  2013 

      

 1  Indtægter     

 Registreringsgebyrer  9.000    30.000  

 Nedsat registreringsgebyrer  20.500    28.500  

 Minimumsgebyrer  104.000    128.000  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  812.311    512.830  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  0    (16.268) 

   945.811    683.062  

      

 2  Honorar til bestyrelsen     

 Honorar, Formand  (17.500)   (17.500) 

 Honorar, Næstformand  (13.125)   (13.125) 

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (43.750)   (43.750) 

   (74.375)   (74.375) 

      

 3  Andre honorarer     

 Deloitte, revisionshonorar  (10.500)   (8.750) 

 Administrationshonorar IU  (13.806)   (13.702) 

   (24.306)   (22.452) 

      

 4  Møder, rejser og repræsentation     

 Møder og rejser  (12.984)   (9.008) 

 Gaver, repræsentation  (348)   (267) 

   (13.332)   (9.275) 

      

 5  Administrationsudgifter     

 Lokaleudgifter  (74.998)   (63.964) 

 Hjemmeside  (18.550)   (11.550) 

 It-udgifter  (145.021)   (146.701) 

 Telefon   (4.097)   (3.268) 

 Forsikringer  (11.448)   (10.700) 

 Andre administrationsudgifter  (21.388)   (20.414) 

   (275.503)   (256.597) 
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 DELREGNSKAB FOR ELV 

 

Resultatopgørelse for året 2014 ELV   

(I kr.)     

Note  2014  2013 

      

 INDTÆGTER     

 1  Indtægter  185.447    749.770  

 Indtægter i alt  185.447    749.770  

      

 UDGIFTER     

 Gager mv.  (175.412)   (166.006) 

 2  Honorar til bestyrelse  (21.250)   (21.250) 

 Andre personaleudgifter  (11.823)   (10.087) 

 Ansættelse af personale  0    (400) 

 3  Andre honorarer  (6.945)   (6.415) 

 4  Møder, rejser og repræsentation  (3.809)   (2.650) 

 5  Administrationsudgifter  (78.714)   (73.314) 

 Udgifter i alt  (297.953)   (280.122) 

      

 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  (112.506)   469.648  

      

 FINANSIELLE POSTER     

 Renter  4.434    1.842  

   4.434    1.842  

      

 PERIODENS RESULTAT  (108.072)   471.490  

      

 Der foreslås disponeret således:     

 Overført til egenkapitalen  (108.072)   471.490  
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Delregnskab for ELV (forts.) 

 

Balance pr. 31. december 2014 ELV   

(I kr.)     

  2014  2013 

 AKTIVER     

 TILGODEHAVENDER     

 Debitorer  0    612.838  

 Periodeafgrænsningsposter  4.455    2.381  

 Tilgodehavender i alt  4.455    615.219  

      

 LIKVIDE BEHOLDNINGER     

 Bankbeholdning  472.516    (101.782) 

      

 Omsætningsaktiver i alt  476.971    513.437  

      

 AKTIVER I ALT  476.971    513.437  

      

 PASSIVER 2014  2013 

      

 EGENKAPITAL     

 Disponibel kapital     

 Saldo primo  168.710    0  

 Periodens resultat  (108.072)   471.490  

 Henlæggelser  (19.990)   (302.780) 

 Disponibel kapital i alt  40.648    168.710  

      

 Henlæggelse vedrørende afvikling  176.056    165.153  

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  146.713    137.627  

 Henlæggelser i alt  322.769    302.780  

      

 Egenkapital i alt  363.417    471.490  

      

 KORTFRISTET GÆLD     

 Skyldige omkostninger  11.974    19.556  

 Skyldige beregnede feriepenge  18.532    14.142  

 Skyldig moms  67.656    1.242  

 Anden gæld  15.391    7.007  

 Kortfristet gæld i alt  113.554    41.947  

      

 PASSIVER I ALT  476.971    513.437  
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Delregnskab for ELV (forts.) 

 

Noter ELV   

(I kr.)  2014  2013 

 1  Indtægter     

 Registreringsgebyrer  7.000    3.000  

 Nedsat registreringsgebyrer  0    6.500  

 Minimumsgebyrer  3.750    1.750  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  174.523    488.520  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  174    0  

 Andre indtægter  0    250.000  

   185.447    749.770  

      

 2  Honorar til bestyrelsen     

 Honorar, Formand  (5.000)   (5.000) 

 Honorar, Næstformand  (3.750)   (3.750) 

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (12.500)   (12.500) 

   (21.250)   (21.250) 

      

 3  Andre honorarer     

 Deloitte, revisionshonorar  (3.000)   (2.500) 

 Administrationshonorar IU  (3.945)   (3.915) 

   (6.945)   (6.415) 

      

 4  Møder, rejser og repræsentation     

 Møder og rejser  (3.710)   (2.574) 

 Gaver, repræsentation  (99)   (76) 

   (3.809)   (2.650) 

      

 5  Administrationsudgifter     

 Lokaleudgifter  (21.428)   (18.276) 

 Hjemmeside  (5.300)   (3.300) 

 It-udgifter  (41.434)   (41.914) 

 Telefon   (1.171)   (934) 

 Forsikringer  (3.271)   (3.057) 

 Andre administrationsudgifter  (6.111)   (5.833) 

   (78.714)   (73.314) 
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