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Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
 
Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og 
importører af elektrisk og elektronisk udstyr for at sikre overholdelse af reg-
lerne om producentansvar, som er fastlagt i bekendtgørelse om håndtering 
af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørel-
sen). 
 
Er din virksomhed omfattet af reglerne? 
Miljøstyrelsen ønsker at få afklaret, om din virksomhed er omfattet af produ-
centansvar. Producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr er 
forpligtet til for egen regning at tilbagetage og særskilt håndtere affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af producentansvar. I den 
forbindelse skal producenter og importører først og fremmest lade sig regi-
strere i producentregistret hos Dansk Producentansvarssystem (DPA-
System, www.dpa-system.dk). 
 
Miljøstyrelsen har tidligere undersøgt markedet for elektrisk og elektronisk 
udstyr og erfaret, at et betydeligt antal producenter og importører ikke lader 
sig registrere. Disse virksomheder – de såkaldte free-riders – efterkommer 
ikke deres forpligtigelse til at finansiere affaldshåndteringen af deres kasse-
rede produkter. 
 
Resultatet af Miljøstyrelsens undersøgelser er bl.a. en omfattende liste over 
virksomheder, som ud fra en vurdering af deres branchetilhørsforhold kan 
være omfattet af producentansvaret. Din virksomhed optræder på denne 
liste. 
 
Din virksomhed er ansvarlig for at tage stilling til, om den er omfattet af reg-
lerne om producentansvar, og skal i givet fald lade sig registrere i produ-
centregistret. Der er vedlagt tre pjecer, som informerer nærmere om regler-
ne, således at virksomheden kan afgøre, om den er omfattet af producent-
ansvar: 

• Pjece 1: Kend reglerne. 
• Pjece 2: Er virksomheden omfattet? 
• Pjece 3: Hvordan registrerer man sig? 

Derudover kan virksomheden kontakte DPA-System (www.dpa-system.dk) 
for yderligere vejledning om reglerne, og om hvilke typer udstyr der er om-
fattet af reglerne. 
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Hvis virksomheden er omfattet af reglerne om producentansvar, skal den 
straks lade sig registrere hos DPA-System. 
 
Svarblanket 
Når du har forholdt dig til, hvorvidt virksomheden er omfattet af producent-
ansvar, skal du – uanset svaret – udfylde, underskrive og indsende denne 
blanket til DPA-System inden 14 dage fra modtagelsen af dette brev. 
 
Miljøstyrelsen gennemfører denne tilsynsindsats i samarbejde med DPA-
System, som er det sekretariat, der er nedsat af miljøministeren til at admi-
nistrere producentansvarsordningen. 
 
Virksomheder, som er omfattet af producentansvaret, men ikke lader sig 
registrere i producentregistret, kan blive meldt til politiet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Kontorchef 
Palle Boeck 
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Virksomheder er forpligtet til at undersøge, om de er

omfattet af lovgivningen om markedsføring og affalds-

håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr

KEND REGLERNE

Pjece 1 om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr

Miljøstyrelsen og DPA-System informerer

Redigeret og udgivet i 2010

DPA-System

Vesterbrogade 6D, 4. sal

1780 København V

Tlf. 3377 9191

e-mail: info@dpa-system.dk
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1Free-rider – hvad er det?

hos DPA-System, du skal registrere dig

som producent/importør af elektrisk ud-

styr omfattet af Elektronikaffaldsbekendt-

gørelsen for lovligt at kunne markedsføre

dette udstyr i Danmark.

Læs mere om registrering i Pjece 3:

Hvordan registrerer man sig?

Nogle virksomheder har endnu ikke

opfyldt deres lovpligtige producentansvar.

Disse virksomheder omtales ofte som

Free-riders. En Free-rider er en produ-

cent eller importør af registreringspligtigt

elektrisk udstyr, som IKKE, på trods af

krav herom i lovgivningen, er registreret i

DPA-Systems producentregister, og som

derfor ikke opfylder sine forpligtelser.

Et fælles ansvar

Det er IKKE lovligt at markedsføre elek-

trisk udstyr omfattet af producentansvaret

uden at være registreret i DPA-Systems

producentregister. Derfor er det heller

ikke lovligt at købe denne type udstyr fra

producenter og importører, som ikke er

registreret i producentregistret. 

Sidst men ikke mindst overlader Free-

riders opgaverne med at indsamle og

håndtere elskrot til de lovlydige virksom-

heder, som derved bærer de økonomiske

omkostninger alene.

Free-riders snyder således både samfun-

det, deres forhandlere og deres konkur-

renter.

Lovpligtig registrering

Registreringspligtige virksomheder skal

registreres i DPA-Systems producentan-

svarsregister. Manglende registrering kan

føre til politianmeldelse og straf, jf. straf-

bestemmelsen i Elektronikaffaldsbekendt-

gørelsen.

På DPA-Systems hjemmeside, www.dpa-

system.dk,  er det muligt at fremsøge de

virksomheder, der er registreret i produ-

centregistret.

Læs Pjece 2: Er virksomheden omfattet?

som kan hjælpe dig til at afgøre, om din

virksomhed er omfattet af reglerne for

producentansvar og derfor skal registre-

res i DPA-Systems producentregister.

Producentansvar – hvad er det?

Baggrunden for producentansvaret for

elektrisk udstyr

Der er stor fokus på elektrisk og elektro-

nisk udstyr (herefter kaldet elektrisk

udstyr), da dette på grund af farlige ind-

holdsstoffer og voldsomt stigende mæng-

der af udtjent udstyr udgør et af de stør-

ste affaldsproblemer i Europa. Derfor er

der fastlagt fælleseuropæiske regler, der

skal sikre forsvarlig håndtering af alt

elektrisk udstyr, når det bliver til affald.

Producentansvaret er fastsat i et EU-

direktiv om håndtering af elskrot.

Formålet er at begrænse mængden af

elskrot, som skal bortskaffes. Målet er på

den ene side at tilskynde producenterne

til at fremstille miljøvenligt udstyr og på

den anden side at øge genbrug, genvin-

ding og andre former for nyttiggørelse. 

Den væsentligste konsekvens af produ-

centansvaret er således, at hvor det før

var samfundets opgave at etablere og

drive miljørigtige indsamlingsordninger

for elskrot, ligger denne pligt nu hos pro-

ducenterne og importørerne af udstyret.

Direktivet inddeler elektrisk udstyr i 10

kategorier:

1. Store husholdningsapparater 

2. Små husholdningsapparater 

3. It- og teleudstyr 

4. Forbrugerudstyr 

5. Belysningsudstyr 

6. Elektrisk og elektronisk værktøj 

7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr 

8. Medicinsk udstyr 

9. Overvågnings- og regulerings-

instrumenter 

10. Salgsautomater 

Bemærk, at alle kategorier rummer

udstyr til brug for både husholdninger og

erhverv uafhængigt af navnet på kategori-

en. Er du i tvivl om, hvilken kategori dit

udstyr hører ind under, se www.dpa-

system.dk.

Dansk producentansvar

I Danmark er EU-direktivet implementeret

i Miljøbeskyttelsesloven og i

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

I praksis betyder producentansvaret, at

du, hvis du producerer eller importerer

registreringspligtigt udstyr, bl.a. har pligt

til at registrere dig i producentregistret

hos DPA-System, sørge for at mærke

udstyret samt til at informere brugere og

oparbejdere af udstyret om korrekt

affaldshåndtering. Derudover har du pligt

til at tilbagetage en mængde elskrot og

sørge for, at dette bliver oparbejdet miljø-

mæssigt korrekt. 

Producentansvaret gælder for produ-

center og importører, der, som første

omsætningsled i Danmark, markeds-

fører registreringspligtigt udstyr her i

landet. Pligterne under producentan-

svaret er ens for producenter og

importører.

DPA-System i Danmark

DPA-System (Dansk Producentansvars

System) er et dansk sekretariat nedsat

ved lov til at administrere dele af lovgiv-

ningen om producentansvar på vegne af

Miljøministeren, heriblandt det danske

producentansvarsregister. Således er det



Afgør om virksomheden har producentansvar og

skal registreres i DPA-Systems producentregister

ER VIRKSOMHEDEN 

OMFATTET?
Pjece 2 om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr

Miljøstyrelsen og DPA-System informerer

DPA-System

Vesterbrogade 6D, 4. sal

1780 København V

Tlf. 3377 9191

e-mail: info@dpa-system.dk

web: www.dpa-system.dk
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Såfremt det efter gennemgang af denne folder stadig er uklart, hvorvidt virksomheden

eller udstyret er omfattet af producentansvar, kan du søge afklaring på DPA-Systems

hjemmeside eller via info@dpa-system.dk. Send spørgsmål og en beskrivelse af det

relevante udstyr.

SKAL REGISTRERE

Distancesalg    

direkte til private

fx. nethandel

SKAL REGISTRERE

Producent

Importør

Forhandler

Distributør

Køber

Slutbruger:

Virksomhed/   

Borger

Privat slutbruger
SALG
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L
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A N D E T  
E U - L A N D

Første omsætningsled
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Hvem har producentansvar? Er virksomheden omfattet af producentansvar?

Nedenfor finder du et beslutningsdiagram til hjælp til at identificere, hvorvidt din virk-

somhed og det elektriske og elektroniske udstyr du forhandler, er omfattet af producent-

ansvar eller ej. På siden overfor finder du uddybende forklaringer. Se desuden flere detal-

jer på www.dpa-system.dk.

Er virksomheden omfattet af producentansvar? 
• Virksomheden er første omsætningsled i Danmark som enten producent

eller importør ELLER
• Virksomheden laver distancesalg til private husholdninger i Danmark (fx

internethandel)

Er produktet elektrisk eller elektronisk udstyr? 
• Udstyret er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for veksel-

strøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende, og
• Er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne

fungere, eller 
• Er udstyr til produktion af sådanne strømme eller felter, eller
• Er udstyr til transmission af sådanne strømme eller felter, eller
• Er udstyr til måling af sådanne strømme eller felter. 

Undtaget som følge af overordnede undtagelser? 
• Motordrevne køretøjer samt elektrisk udstyr integreret heri, såfremt udsty-

ret er omfattet af bilskrotbekendtgørelsen.
• Udstyr fremstillet til specifikt militære formål.
• Udstyr indeholdende lukkede radioaktive kilder, som ikke kan udskiftes.

Hvilke af de 10 kategorier tilhører produktet eller udstyret?
(Se mere på www.dpa-system.dk eller i pjece 1 – Kend reglerne)

Udstyret er omfattet af producentansvar

Undtaget som følge af kategorispecifikke undtagelser? 
• Kategori 6, stationære industrielle værktøjer i stor skala
• Kategori 8, medicinsk udstyr der ved affaldshåndtering skal behandles

som klinisk risikoaffald

JA

JA

NEJ

NEJ

Hvilke virksomheder er omfattet af lov-

givningen og dermed registreringspligti-

ge i Danmark:

1. Virksomheder, som importerer elek-

trisk udstyr, hvor slutbrugere er hus-

holdninger og erhverv. Importen sker

med henblik på at markedsføre udsty-

ret i Danmark. 

2. Virksomheder, som eksporterer elek-

trisk udstyr, hvor slutbrugeren er hus-

holdninger. Eksporten sker direkte til

husholdninger i Danmark, og virksom-

heden er hjemmehørende i EU. Såkaldt

distancesalg (fx internethandel).

3. Virksomheder som producerer udstyr i

Danmark med henblik på at markeds-

føre udstyret i Danmark. 

Importørbegrebet er her forstået som en

juridisk enhed i Danmark, som fører udstyr

ind over den danske grænse og markeds-

fører det i Danmark (se figur på bagside). 

Med undtagelse af virksomheder, som

foretager distancesalg, er det altid et

dansk CVR nr., som er den juridiske

enhed med producentansvar. Du skal der-

for sikre dig, at der findes en virksomhed i

Danmark, som har påtaget sig producent-

ansvaret for det konkrete udstyr. Det er

IKKE lovligt at købe eller sælge registre-

ringspligtigt udstyr, som ingen har taget

producentansvaret for.

Er udstyret omfattet af lovgivningen?

Som udgangspunkt er alt udstyr, der vir-

ker med strøm eller elektromagnetiske

bølger omfattet, inden for de i diagram-

met nævnte voltgrænser. 

Er udstyret undtaget fra lovgivningen?

Udstyr i motordrevne køretøjer: Noget

elektrisk udstyr er specifikt fremstillet og

indbygget i motordrevne køretøjer og er

derfor ikke omfattet af producentansvar.

Dette fordi udrangerede motorkøretøjer

inkl. integreret udstyr er omfattet af

anden lovgivning.

Udstyr til specifikt militære formål:
Elektrisk udstyr er undtaget, såfremt det

er vitalt for den nationale sikkerhed.

Denne undtagelse gælder ikke for nor-

malt forekommende udstyr, som benyttes

af politiet eller forsvaret.

Udstyr indeholdende lukkede radioaktive
kilder, som ikke kan udtages: Elektrisk

udstyr, der ikke er designet til udskift-

ning/udtagelse af den radioaktive kilde, er

ikke omfattet af producentansvaret. 

Stationære industrielle værktøjer i stor
skala (Kategori 6): Elektrisk udstyr er

undtaget hvis samtlige af de følgende kri-

terier er opfyldt:

1. Det er stort. 

2. Ej markedsført som én kommerciel enhed.

3. Kun designet til industrielt brug.

4. Permanent monteret. 

5. Installeret af professionelle. 

6. Installeret et givent sted i et industrielt

maskineri eller industriel bygning.

7. Udfører én specifik opgave. 

8. Tilhører Kategori 6.

Medicinsk udstyr der skal behandles som
klinisk risikoaffald (kategori 8): Medicinsk

udstyr, der er fremstillet med henblik på

at blive implanteret og inficeret, skal

behandles som klinisk risikoaffald og er

undtaget af producentansvaret. 



Registrering af virksomheden i det danske producentregister

HVORDAN REGISTRERER

MAN SIG?

Pjece 3 om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr

Miljøstyrelsen og DPA-System informerer

DPA-System

Vesterbrogade 6D, 4. sal

1780 København V

Tlf. 3377 9191

e-mail: info@dpa-system.dk
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centen/importøreren (det første omsæt-

ningsled) i Danmark er registreret.

Få mere at vide om registreringen på

www.dpa-system.dk. 

Indtægter og omkostninger

Producenter kan opnå indtægter qua den

oparbejdning, der foregår af det indsamle-

de elskrot. Skrottet behandles til nye mate-

rialer, som sælges til varierende priser,

afhængig af verdensmarkedspriserne.

Omkostninger i forbindelse med producent-

ansvaret omfatter dels gebyrer til DPA-

System, dels andre omkostninger til de

pligter, som følger af producentansvaret.

Gebyrer til DPA-System

Alle registrerede producenter og importø-

rer skal betale gebyrer til DPA-System.

Gebyrerne består af et éngangsregistre-

ringsgebyr på 1000 kr. og et årligt mæng-

degebyr, der hidtil har ligget på 2-3 øre/kg

markedsført elektrisk udstyr. DPA-System

fakturerer et minimumsgebyr på 250 kr.

ved særligt lave mængder.

Andre omkostninger

Ud over omkostninger til DPA-System har

du i kraft af dit producentansvar nogle

forskellige administrative opgaver og

omkostninger.

Andre omkostninger indbefatter bl.a. krav

til mærkning af det elektriske udstyr,

information til brugere og oparbejdere,

afhentning og oparbejdning af affald af

elektrisk udstyr (eventuel via betaling til

en kollektiv producentordning), revisorat-

testation af dine markedsførte mængder

af elektrisk udstyr til brug for husholdnin-

ger, samt årlig rapportering til DPA-

System. 

Hvis du vælger at lave en aftale med en af

de kollektive producentordninger, så sker

dette på grundlag af privatretslige aftaler.

Kontaktoplysninger til de kollektive produ-

centordninger kan findes på www.dpa-

system.dk 

Producentregisteret – hvad er det?

Formål med registrering

Formålet med registrering er, at det skal

være tydeligt, hvilke virksomheder, der

har erkendt, at de er omfattet af lovgivnin-

gen. Producentens årlige indberetning af

markedsført udstyr samt indsamlet og

behandlet affald af elektrisk og elektro-

nisk udstyr (herefter kaldt elektrisk

udstyr) hjælper med at give et overblik

over, hvorvidt virksomhederne har påtaget

sig deres andel af indsamlingsforpligtel-

sen, samt hvorvidt affaldet af det elektri-

ske udstyr er håndteret korrekt.

Registrering

Når en producent er omfattet af produ-

centansvarsreglerne for elektrisk og elek-

tronisk udstyr, skal producenten registre-

re sig i DPA-Systems elektroniske register

på www.dpa-system.dk.

Som producent kan du vælge at registrere

dig som individuel producent, eller du kan

vælge at tilmelde dig en kollektiv produ-

centordning. 

Som individuel producent skal du selv

registrere dig direkte hos DPA-System

med oplysninger om stamdata, produkt-

kategorier og mængdeangivelser. Bemærk,

at hvis du har slutbrugere i private hus-

holdninger, vil du bl.a. blive tildelt en for-

holdsmæssig andel af affald af elektrisk

udstyr fra kommunernes genbrugsstatio-

ner, som du selv skal sørge for bliver

afhentet og behandlet miljømæssigt kor-

rekt. Mange vælger at indgå i en kollektiv

ordning, som så vil forestå denne opgave.

Ønsker du at være medlem af en kollektiv

producentordning, findes der i dag flere

kommercielle virksomheder, som mod

vederlag tilbyder at foretage returlogistik

og registrering hos DPA-System på pro-

ducentens vegne . Næsten alle producen-

ter med husholdningsprodukter har valgt

at udnytte de stordriftsfordele, som de

kollektive producentordninger kan tilbyde.

Hvis du tilmelder dig en kollektiv produ-

centordning, vil denne foretage registre-

ring og årlig indberetning til DPA-System

på din virksomheds vegne. Den kollektive

producentordning vil også organisere

afhentning og behandling af dine andele

af affald af elektrisk udstyr fra de kom-

munale genbrugsstationer. 

Husk, uanset om du som producent væl-

ger at være individuel eller tilmelde dig en

kollektiv producentordning, så har du altid

som producent det overordnede ansvar

for, at producentansvarslovgivningen for

dine produkter og udstyr overholdes.

Bemærk, at producenter og importører af

registreringspligtigt udstyr SKAL være

registreret i DPA-Systems producentre-

gister. Lovligt videresalg af registrerings-

pligtigt udstyr kræver således, at produ-

Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent,

da reglerne er ens for de to grupper. Se pjece 1.



                                                                              

 

Svarblanket – producentansvar for elektrisk udstyr 
 

Du har nu gennemlæst de tre vedlagte pjecer, og vi beder dig derfor forholde dig til nedenstående 
spørgsmål med henblik på at fastslå, om virksomheden er registreringspligtig. Når du har forholdt 
dig til, hvorvidt virksomheden er omfattet af producentansvar, skal du – uanset svaret – udfylde, 
underskrive og indsende denne blanket til DPA-System. 

Sæt kryds Ja Nej 

 Er virksomheden producent eller importør af elektrisk udstyr, som er omfattet af 
producentansvar, og som markedsføres i Danmark? 

  

 

Ja til spørgsmålet 
Svarede du ja på spørgsmålet, så er virksomheden omfattet af lovgivningen for elskrot og skal 
registreres straks i DPA-System. Se hvordan i Pjece 3: Hvordan registrerer man sig? 

Ikke sikker på svaret 
Hvis du ikke med sikkerhed kan svare nej til spørgsmålet, så skal du undersøge nærmere, om 
virksomheden er omfattet af producentansvar. Søg eventuel mere information på www.dpa-
system.dk og/eller send en e-mail med en beskrivelse af dit relevante produkt og dit spørgsmål til 
info@dpa-system.dk. Svar derefter ja eller nej til spørgsmålet, når du har afklaret din tvivl.  

Denne svarblanket skal underskrives og returneres til DPA-System inden 14 dage. 

 

Jeg tilkendegiver hermed, at jeg har foretaget en vurdering af, om virksomheden er omfattet 
af producentansvar i henhold til Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 

CVR-nr 
 
 

Stempel 
 
 
 
 

Virksomhedens navn  
 
  
Dato og underskrift 
 
 
 
Sendes til DPA-System, Vesterbrogade 6D, 4.sal, DK-1780 København V, Fax: 3377 9112 
Eller scannes og e-mailes som vedhæftet pdf-fil til info@dpa-system.dk

mailto:info@dpa-system.dk
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