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3 Dansk Producentansvar 

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

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

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

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

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

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

Kollektiv- eller individuel producentordning 
Producenter og importører kan vælge at organisere sig kollektivt eller individuelt i forbindelse med 
producentansvaret. Det betyder, at nogle vælger at overdrage en del af opgaverne til en såkaldt kollektiv 
ordning  -fx. indsamling af tildelt elektronikaffald fra kommunale genbrugsstationer-, men andre vælger at 
varetage pligterne individuelt, fx den årlige indberetning.  

I henhold til reglerne om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr (EE-produkter) og batterier 
beskriver dette dokument, de administrative procedurer, som DPA anvender ved producenters skift af 
medlemskab mellem producentordninger, eller skift til eller fra individuel status. Derudover bliver 
producenternes og ordningernes ansvarsforhold i forbindelse med selve ind- og udtrædelsen præciseret. De 
administrative procedurer er begrundet i DPAs anvendelse at de data, som producenterne årligt skal indberette 
jf. lovgivningen. 

Udtrædelse 
I tilfælde, hvor en producent ønsker at udtræde af en ordning, skal producenten selv eller den kollektive ordning 
foretage ændringen i producentansvarsregistret under punktet ”Kollektive ordninger”.  Producenter som ikke 
ønsker at være i en kollektiv ordning vælger punktet ”Individuel” 

Indtrædelse 
En producent, der ønsker at indtræde i en ny kollektiv ordning, skal i producentansvarsregistret først ophæve 
sin tilknytning til den eksisterende kollektive ordning, dernæst via registret ansøge om tilknytning til ny kollektiv 
ordning. Producenten er tilknyttet ordningen når den nye kollektive ordning, via accept i registret, har bekræftet 
producentens medlemskab. Indtil den nye kollektive ordning har accepteret tilknytningen, vil producenten 
figurere i registret som individuel producent. 

En kollektiv ordning, som ønsker at afbryde kontrakten med til en producent kan ligeledes gøre dette i 
producentansvarsregistret. Når tilknytningen er ophævet, vil producenten optræde som individuel producent i 
producentansvarsregistret, indtil producenten har opnået tilknytning til en ny ordning, hvis dette ønskes. 

Ansvar for indberetning af informationer i producentregistret 
Såfremt producenten er registreret som en individuel ordning, er det producenten selv der er ansvarlig for at 
foretage indberetningen. Såfremt producenten er medlem af en kollektiv ordning, er det den kollektive ordning, 
som producenten aktuelt er tilknyttet, der foretager registrering af de nødvendige data i producentregistret.  

 

Når en producent har gennemført en ændring af tilknytningen til en kollektiv ordning, er det fremadrettet kun 
den nye kollektive ordning, som har redigeringsadgang til producentens data i registret. Hvis producenten ikke 
er tilknyttet en kollektiv ordning er det kun producenten selv, der har adgang til egne data i registret. 

 

 

 

 

 

 

1 Se https://producentansvar.dk/produkter-og-ansvar/producentordninger/kollektive-producentordninger/ 
 

https://producentansvar.dk/produkter-og-ansvar/producentordninger/kollektive-producentordninger/
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Tidspunkt for valg, fravalg eller skift af producentordning 
Håndtering af en producents tilhørsforhold kan i praksis udføres hele året ved handlingerne beskrevet oven for, 
mens tidspunktet for handlingen kan have forskellige konsekvenser, som beskrives i det følgende: 

Årlig indberetning 
Indberetning af alle registrerede producenter og importørers data for markedsførte, indsamlede og behandlede 
mængder, samt dataoverførsler fra SKAT og visse kollektive ordninger, foretages i den årlige 
indberetningsperiode, som ligger i årets 3 første måneder. 

 Det betyder, at det er derfor normalt ikke er muligt at ændre tilhørsforhold til en kollektiv ordning i 
indberetningsperioden som løber fra 1. januar - 31. marts.  

 

Tildelingsordning 
Især for producenter som ifalder tildelingsordningen, som vedrører indsamling elektronikaffald fra 
husholdninger og bærbare batterier fra kommunerne, vil et skift mellem ordninger have forskellige 
konsekvenser alt afhængig af, hvornår på året flytningen foregår. 

DPA udtager data til beregning fra registret senest 1. maj hvert år. Producentens tilhørsforhold på 
udtagningstidspunktet bestemmer, hvilken kollektiv ordning der ifalder den årlige tildelingsperiode, som 
offentliggøres 1. juni og træder i kraft 1. september. Hvis producenten ikke er tilknyttet en kollektiv ordning på 
udtagningstidspunktet bliver tildelingen tillagt producenten selv. 

 Det betyder, at såfremt en producent og en kollektiv ordning ønsker, at et skifte skal have virkning på 
tildelingen med kortest mulig latenstid anbefales det, at skiftet gennemføres i perioden efter 
indberetningsperiodens afslutning 1. april og inden udtagning af data fra registret 1. maj. Skiftet vil da 
kunne nå, at slå igennem på førstkommende tildeling, som skal være beregnet inden 1. juni. 

 

Ansvar for indsamling og behandling af produkter fra husholdninger 
Såfremt der er tale om en producent, der markedsfører produkter til husholdninger, vil ansvaret for de tildelte 
mængder fortsat påhvile den ordning, hvori producenten var medlem på tidspunktet for tildelingen. Ansvaret 
ophører først ved påbegyndelsen af en ny tildelingsperiode, hvor ansvaret overgår til den nye kollektive ordning. 

Det er den enkelte producent, som er ansvarlig for, at få udleveret alle nødvendige data fra den 
producentordning, som producenten udtræder af, da denne fortsat indsamler elektronik/batterier på vegne af 
producenten, indtil tildelingsperioden udløber. Data om tilbagetagne og behandlede mængder skal 
efterfølgende videregives til den nye kollektive ordning, som producenten indtræder i, for at de kan registreres 
for producenten.  

 Det betyder, at den kollektive ordning, som producenten er udtrådt af, skal oplyse producenten om de 
mængder, som den kollektive ordning har tilbagetaget og behandlet på producentens vegne i det 
forløbne kalenderår. Mængderne skal således overføres efter skift af ordning, men før beregning af 
tildelingen.  

 

Ansvar for økonomisk sikkerhedsstillelse 
For en producent der markedsfører elektriske produkter til husholdninger, vil ansvaret for sikkerhedsstillelsen  
fortsat påhvile den kollektive ordning, hvor sikkerhedsstillelsen oprindeligt blev etableret. Ansvaret for 
sikkerhedsstillelsen vedrørende den producent, der er udtrådt af en given ordning ophører, når der iværksættes 
en ny tildelingsperiode.  



Såfremt en producent udtræder af en kollektiv ordning, for at overgå til individuel ordning, skal denne 
producent, straks ved begyndelsen af en ny tildelingsperiode, stille sikkerhed. Det samme gælder, når en 
producent indtræder i en kollektiv ordning, som ikke kan søge om fritagelse for sikkerhedsstillelse. 

Opgørelse af de kollektive ordningers mængder ved 
beregning af tildeling 
De tilbagetagne og behandlede mængder for en udtrådt producent vil af DPA blive tilbageført til den kollektive 
ordning, som producenten var medlem af i det kalenderår, som rapporteringen vedrører. Det betyder, at den 
kollektive ordning, som producenten er udtrådt af, bliver godskrevet den tilbagetagne og behandlede mængde 
for hele kalenderåret for den pågældende producent. 

Tvister mellem producenter og/eller kollektive ordninger 
Økonomiske uoverensstemmelser mellem producentordninger og eventuelle tvister i forbindelse med ind- og 
udtrædelse af kollektiv ordning er DPA uvedkommende. 

 

 
Dansk Producentansvar, 2021 

Vesterbrogade 6D, 
DK-1620 Kbh. V 
Tlf: 39155161 

E-mail: info@producentansvar.dk 

‘Web: www.producentansvar.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Der findes kun krav om sikkerhedsstillelse for elektriske produkter (WEEE). Dette lovkrav er ikke gældende for bærbare 
batterier. Læs mere om reglerne for sikkerhedsstillelse på DPAs hjemmeside. 

mailto:info@producentansvar.dk
http://www.dpa-system.dk/
https://producentansvar.dk/produkter-og-ansvar/oekonomi/sikkerhedsstillelse-og-refusion/
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