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Nyhedsbrev 
Til producenter og importører 
af person- og varebiler 
    
 

Jord & Affald 
Ref. Mekba 
Den 11. marts 2013 
 
 
 

 
 
   
Ny bilskrotbekendtgørelse pr. 1. januar 2013  
Bilskrotbekendtgørelsen1 er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2013. 
Denne informationsskrivelse gennemgår de ændringer, der har størst 
betydning for producenter og importører af både nye og brugte biler, og de 
er: 
 

1. Krav om registrering i producentregistret hos DPA-System 
2. Registrering af bilbatterier og andre batterier, importeret i køretøjer  
3. Hvad skal du selv gøre? 
4. Økonomi 

 
(Se i øvrigt vedlagte bilag 1 for beskrivelse af producentansvaret.) 
 
Ad. 1: Krav om registrering i producentregistret - § 27 
Alle producenter og importører af person- og varebiler skal være registreret i 
producentregistret, som administreres af DPA-System2. 
 
Producentansvaret gælder både nye og gamle biler og opstår først ved 
indregistreringen af den pågældende person- eller varebil. Ved 
indregistrering af køretøjer menes både nyregistrerede, parallelimporterede 
og importerede brugte biler - første gang køretøjet indregistreres i Danmark.  

Producenter og importører af person- og varebiler skal hvert år senest den 
31. marts indberette oplysninger til DPA-System om antallet af nye og 
brugte person- og varebiler, som producenten eller importøren har importeret 
og indregistreret det foregående kalenderår. SKAT overfører disse data til 
DPA-System på vegne af de registrerede importører. 
 
Producentansvaret omfatter alene biler, som er importeret med henblik på 
afsætning på det danske marked. Køretøjer importeret til eget brug er således 
ikke omfattet af producentansvaret.  
 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og 
affaldsfraktioner herfra. Bekendtgørelsen har hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §§ 9p-9r. 
2 DPA-System (Dansk Producentansvars-System) er den organisation, der er oprettet i medfør af Miljøbeskyttelses-
loven til at administrere reglerne om producentansvar for produktgrupperne elektrisk og elektronisk udstyr, 
batterier og akkumulatorer og udtjente biler. DPA-System har til formål at sikre driften af de nationale 
producentregistre, samt at udforme og administrere en enkel og retfærdig producentansvarsordning for de berørte 
markedsaktører. Se www.dpa-system.dk. 
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Ad. 2: Bilbatterier og andre batterier, importeret i køretøjer  
Der er også producentansvar for batterier og akkumulatorer. Hvis man 
importerer et køretøj, som indeholder et startbatteri eller andre former for 
batterier, er man derfor omfattet af producentansvar for batterier og skal 
registreres herfor i producentregistret. Batterierne skal indberettes særskilt. 
  
Ad. 4) Hvad skal du selv gøre? 
 

• Hvis du allerede er registreret hos DPA-System for bilbatterier eller 
elektrisk udstyr, skal du senest den 31. marts 2013 logge ind og 
tilvælge kategorien personbiler og/eller varebiler. DPA-System vil 
efterfølgende modtage data fra SKAT om antallet af nye og brugte 
person- og varebiler, du har importeret og indregistreret. 
 

• Hvis du ikke er registreret hos DPA-System, skal du senest den 31. 
marts 2013 oprette din registrering via www.dpa-system.dk. DPA-
System vil efterfølgende modtage data fra SKAT om antallet af nye 
og brugte person- og varebiler, du har importeret og indregistreret. 
 

Ad. 3) Økonomi 
For producenters og importørers registrering i producentregistret betales et 
engangsgebyr på 1.000 kr. Hvis man allerede er registreret i 
producentregistret som producent eller importør af batterier eller elektronik, 
skal der kun betales 500 kr. 
 
Desuden opkræves at årligt lovbestemt mængdegebyr pr. markedsført 
person- eller varebil. Miljøstyrelsen forventer, at det vil udgøre mellem 1,70 
– 2 kr. pr. bil. 
 
Yderligere oplysninger 
Hvis du har spørgsmål til ændringerne eller reglerne for producentansvar i 
øvrigt, kan du kontakte DPA-System på 33 77 91 91, eller www.dpa-
system.dk 
 
Tilmeld dig DPA-Systems nyhedsbrev3, så du løbende modtager 
informationer om producentansvaret. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
MILJØSTYRELSEN 

                                                 
3 På www.dpa-system.dk 

http://www.dpa-system.dk/
http://www.dpa-system.dk/
http://www.dpa-system.dk/
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Bilag 1 
 
Hvem er omfattet af producentansvaret og hvad betyder det? 
Producentansvaret for biler trådte i kraft den 1. januar 2007 og er indført 
med EU’s bilskrotdirektiv4. 
 
Producentregistret 
Med den nye bekendtgørelse er alle producenter og importører af både nye 
og brugte person- og varebiler omfattet af producentansvar for biler og skal 
være registreret i producentregistret. Producentregistret administreres af 
DPA-System, som allerede i dag varetager administrationen af 
producentansvaret for elektrisk udstyr og batterier. 
 
Bilejere skal kunne aflevere sit udtjente køretøj 
Producentansvaret betyder, at producenter og importører af nye og brugte 
person- og varebiler skal sikre, at alle bilejere kan aflevere deres udtjente bil 
overalt i landet uden at skulle betale for affaldsbehandlingen.  

Enhver producent eller importør, som importerer mere end 20 biler årligt, er 
forpligtet til at sikre, at den sidste ejer af en udtjent person- eller varebil kan 
aflevere køretøjet 

1. til enhver virksomhed, der sælger person- eller varebiler fremstillet 
eller importeret af producenten eller importøren, eller  

2. til en modtageplads højst 50 km fra salgsstedet. 
 
Denne pligt kan dog overdrages til en kollektiv ordning. 
 
Kollektiv ordning 
Det er som producent eller importør muligt at oprette /deltage i en kollektiv 
ordning, som kan varetage nogle af de forpligtelser, der følger med 
producentansvaret. 

En kollektiv ordning kan løse følgende forpligtelser for producenter og 
importører: 

1) Registrering og indberetning af oplysninger til producentregistret. 
2) Informations- og oplysningsforpligtelser til slutbruger m.v. 
3) Tilbagetagning og særskilt affaldshåndtering af udtjente køretøjer. 
6) Betaling af gebyr til DPA-System. 

 
Bemærk, at hvis en kollektiv ordning ikke opfylder forpligtelsen på vegne af 
de producenter og importører, der er medlem af ordningen, skal 
forpligtelserne opfyldes af den enkelte producent eller importør. 
 
På bilområdet er der etableret en kollektiv ordning under navnet Refero. 
Nærmere oplysninger om Refero kan fås på hjemmesiden www.refero.dk. 
Refero tilbyder at tage alle person- og varevogne retur, og er etableret i et 
samarbejde med De danske Bilimportører og Stena Jern og Metal A/S. 
Ordningen er eller vil snarest blive registreret hos DPA-System som en 
kollektiv ordning for udtjente biler (ELV). 

                                                 
4 Direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer. 


