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TIL PRODUCENTER OG IMPORTØRER REGISTERET FOR 

PRODUCENTANSVAR FOR ELEKTRISK OG ELEKTRONISK 

UDSTYR, BATTERIER OG BILER   

Den sidste del af reviderede WEEE-direktiv (WEEE2) er nu sat i gang i 

Danmark. 

I dette nyhedsbrev beskriver DPA-System tidsplanen for producenter og 

importørers årlige indberetning og overgang til de nye produktkategorier, 

samt for muligheden for refusion for reeksport. 

Det er tidligere varslet, at en af de helt store ændringer ved WEEE2-

direktivet, er omklassificeringen af de kategorier, hvorunder producenter og 

importører skal registrere og indberette deres elektriske og elektroniske 

produkter i de nationale registre i EU. DPA-System vil i den kommende tid 

sætte fokus på den nye kategorisering, målemetoder og IT-registersystemet.  

 

INDBERETNINGEN 2019 I GAMLE KATEGORIER 

Den næste lovpligtige mængdeindberetning ligger i perioden 1. jan. – 31. 

marts 2019, hvor indberetning for sidste gang foretages i de eksisterende  

10 produktkategorier. Konverteringen til de nye kategorier, skal ifølge 

Miljøstyrelsen være fuldt effektueret inden 2020, hvor den første 

indberetning - dækkende kalenderåret 2019 - foretages i de nye kategorier.  

Den årlige indberetning af markedsførte, indsamlede og miljøbehandlede 

mængder til det nationale producentansvarsregister hos DPA-System, skal 

dække ét kalenderår. Det vil derfor være nødvendigt for de fleste registrerede 

producenter og importører at kunne udtrække mængderne (kg) i de nye 

kategorier allerede fra januar 2019 for at kunne indberette for dette 

kalenderår i 2020. 

 De 6 nye kategorier er funderet i logistikken,  
som er forbundet med miljøbehandling og 

ressourceudnyttelsen 
 - fra udtjent elektronik til nye råstoffer. 

  

SIDSTE FASE AF 
IMPLEMENTERING AF 
WEEE2 

 

NYE PRODUKTKATEGORIER  

Se præsentation af de nye 

kategorier og tidshorisonten for 

konvertering i producent-

ansvarsregistret. 

 

REFUSION FOR EKSPORT 

DPA-System redegør for 

indholdet af bestemmelsen 

 

  

https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Producentansvar/%C3%85rlig-indberetning-2019
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Efter indberetningsperiodens afslutning d. 31 marts 2019, åbnes det nye IT-system med henblik på, at både producenter, 

importører, kollektive ordninger og bemyndigede repræsentanter (BR) kan omkonvertere sine produktkategorier inden 

indberetningen i 2020. 

Klik for mere information om årlig indberetning og omkonvertering til nye kategorier 

 

FORSTÅ WEEE-KATEGORIERNE - FRA 

UDTJENT ELEKTRONIK TIL NYE 

RÅSTOFFER  

Hidtil er elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) 

klassificeret og indberettet i 10 brancherettede 

kategorier. Fremover klassificeres produkter og 

udstyr, der virker ved strøm, efter deres stof-og 

materialeegenskaber samt størrelse. I Danmark skal 

alt EEE klassificeres i en af de 6 kategorier, angivet 

i WEEE-direktivet, samt solcellepaneler som er 

etableret, som en ekstra kategori 7.  Som det 

fremgår af beslutningstræet, er det nødvendigt at 

kende den ydre dimension på udstyret (og afgrænse 

produktgruppen småt it-og teleudstyr). 

 DPA-System stiller løbende information og 

vejledning til rådighed i denne proces.  

 

KLIK HER FOR AT AKTIVERE 

BESLUTNINGSTRÆ på  

www.dpa-system.dk 

https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Producentansvar/%C3%85rlig-indberetning-2019
https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Producentansvar/%C3%85rlig-indberetning-2019
https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Producentansvar/Implementering-af-WEEE2/Nye-produktkategorier
https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Producentansvar/Implementering-af-WEEE2/Nye-produktkategorier
https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Producentansvar/Implementering-af-WEEE2/Nye-produktkategorier
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REFUSION FOR REEKSPORT – HVAD OG HVORDAN? 

Producentansvarlige virksomheder har mulighed for at få refusion for egne 

indberettede mængder, som af et senere handelsled er eksporteret ud af landet. 

DPA-System redegør hermed for indholdet af bestemmelsen og for, hvordan 

indberetningen skal foregå i praksis i forbindelse med den årlige indberetning. 

Formål med refusion 

Hovedformålet med producentansvarslovgivningen er at monitorere de 

materiale- og stofstrømme, som er forbundet med de såkaldt prioriterede 

affaldsstrømme1, hvoraf en er elektriske og elektroniske produkter. Det er derfor 

væsentligt, at de mængder som lovpligtigt skal indberettes til de nationale 

producentregistre, er så retvisende som mulig. 

Det betyder bla., at dobbeltindberetning af produkter skal undgås. Muligheden 

for at anvende nævnte refusionsprocedurer er således etableret for at undgå 

sådanne dobbeltregistreringer. Ligeledes sikres det, at producenterne og 

importørerne kompenseres for en eventuel ressourceværdi af den markedsførte 

mængde udstyr, såfremt udstyret senere reeksporteres. 

Indberetningen i praksis 

I praksis betyder det, at en producent/importør i indberetningsperioden kan 

indberette, at en delmængde af (aldrig mere end) det samlede salg i 

indberetningsåret, er eksporteret ud af landet af et senere forhandlerled i 

samme år. Indberetningen er kun gældende sammen med dokumentation fra 

den eksporterende danske kunde. (se Case 1) 

Producenten/importøren kan også indberette en eksporteret mængde, som 

rettelse til foregående års indberetning, i tilfælde af, at producenten først bliver 

bekendt med eksport-aktivitet efter den årlige indberetningsfrist. Den 

eksporterede mængde indberettes derfor som rettelse til sidste års indberetning 

af tilsvarende solgte mængder pr. kategori. (se Case 2) 

Husk dokumentationen  

Der kan således opnås refusion for selve indberetningsåret og som rettelse til 

sidste års indberetning. I begge tilfælde skal der fremsendes dokumentation i 

form af ”Erklæring om re-eksport”, som ligger fortrykt med angivelse af årstallet 

for indeværende eller forrige indberetningssår på DPA-Systems hjemmeside og 

som link i selve indberetningsforløbet. 

Rettidig og korrekt dokumentation er en forudsætning for at komme i 

betragtning til refusion. Indberetningsperioden starter 2. jan 2019 og 

slutter 31. mar. 2019 

                                                             
1 Allerede i 1996 blev WEEE, BAT, ELV og Emballage udnævnt som prioriterede affaldsstrømme 
pga. stor volumen, miljøbelastning og værdiindhold. 

 

CASE 1: INDBERETNING 

INDEVÆRENDE ÅR 

I år 2018 sælger en registreret 

producent/importør samlet 10.000 kg 

elektrisk og elektronisk værktøj til 

afsætning i Danmark. I forbindelse 

med en ordre på 500 kg til en dansk 

kunde, bliver det oplyst af kunden, at 

leverancen er videresolgt til en kunde i 

udlandet samme år. I indberetnings-

perioden 2019 indberetter den danske 

producent/importør derfor, at i kat. 6 

elektrisk og elektronisk værktøj: Totalt 

10.000 kg markedsført, hvoraf 500 kg 

re-/eksporteret. I forbindelse med 

indberetningen fremsender 

producenten ”Erklæring for reeksport 

2018” til sin kunde, som bekræfter 

eksporten i kg og ved sin underskrift. 

Erklæringen uploades af producenten 

inden indberetningsperiodens udløb 

den 31. marts 2019.               

 

CASE 2: ÆNDRING TIL SIDSTE 

ÅRS INDBERETNING 

I år 2017 sælger en registreret 

producent/importør samlet 20.000 kg 

elektrisk og elektronisk værktøj, 

hvilket denne indberetter til DPA-

System i indberetningsperioden 2018. 

I forbindelse med revideringen af 

indberetningen påpeger revisor efter 

indberetningsperiodens udløb, at 1000 

kg af dette udstyr er eksporteret ud af 

landet af en dansk kunde. 

I indberetningsperioden 2019 beder 

den danske producent/importør 

derfor skriftligt DPA-System om, at 

åbne op for indberetningen i 2017, 

således at han kan fratrække 1000 kg 

fra sin indberetning på 20.000 kg. I 

forbindelse med ændringen vedhæfter 

han den af eksportøren udfyldte  

”Erklæring om reeksport 2017”. 
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Kontakt os 

DPA-System 

Vesterbrogade 6D, 4. 

DK-1620 København V. 

+45 3915 5161 

info@dpa-system.dk 

www.dpa-system.dk 


