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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. 

I henhold til reglerne om producentansvar for hhv. elektriske og elektroniske produkter (EEE-produkter), for 
batterier og akkumulatorer samt udtjente biler beskriver dette dokument, hvad virksomheder skal foretage sig i 
forbindelse med ophør og fusion. 

 

 

 

 

Indhold 
CVR- og VAT-numre som virksomhedsidentifikation ........................................................................................ 3 

Ophør/sletning af virksomhed .......................................................................................................................... 3 

Bortfald af producentansvar ............................................................................................................................ 3 

Indberetning ................................................................................................................................................ 4 

Indsamling af tildelt elektronikaffald/udtjente bærbare batterier ................................................................ 4 

Sikkerhedsstillelse for elektrisk udstyr til slutbruger husholdning ............................................................... 4 

Fusion af virksomheder ................................................................................................................................... 4 

Videreførelse af CVR-nummer ..................................................................................................................... 4 

Ændring af CVR-nummer ............................................................................................................................. 4 

Ansvar for oplysning til DPA om ophør og fusion ............................................................................................... 5 

 

http://www.producentansvar.dk/
http://www.producentansvar.dk/


3 Dansk Producentansvar 

CVR- og VAT-numre som virksomhedsidentifikation 
Et CVR-nummer, som tildeles en virksomhed af Erhvervsstyrelsen via cvr.dk, er en unik identifikation for en 
virksomhed i Danmark. Derfor er det også CVR-nummeret, der definerer den enkelte virksomhed i DPAs 
producentregister. DPA opdaterer jævnligt virksomhedens data i producentansvarsregistret ved import af data 
fra cvr.dk.  

Ved ophør af virksomhed, eller ved ændringer af virksomhedens ejerskab, herunder fusioner, er det nødvendigt 
at forholde sig til, hvorvidt der foretages sletning af eller ændring i CVR-nummeret. 

For distancesælgere, dvs. udenlandske producenter inden for og uden for EU, gælder det, at de ikke kan 
registrere sig med et CVR-nummer. I de tilfælde anvendes virksomhedens VAT-nummer samt angivelse af 
landekode. Kombinationen af VAT-nummer og landekode udgør ligesom CVR-nummeret en unik identifikation 
for en virksomhed. Derfor gælder nedenstående anvisninger både for CVR-nummer for danske virksomheder og 
tilsvarende VAT-nummer for udenlandske virksomheder uden for EU. 

For distancesælgere fra udlandet, inden for EU, gælder at de skal registrere sig hos DPA med angivelse af en 
bemyndiget repræsentant, der skal være registreret med CVR-nummer.   

Bemærk: Det er ikke muligt at registrere udenlandske VAT-numre for producenter/importører, der 
markedsfører batterier i Danmark. 

Ophør/sletning af virksomhed 
Hvis en producent med producentansvar ophører med at markedsføre produkter, som er omfattet af 
producentansvaret, eller hvis virksomheden ophører med at eksistere, skal virksomheden slettes af DPAs 
producentregister.  

Sletning af en producent sker ved at sende en e-mail til DPA med begrundelsen for sletningen. DPA registrerer 
årsagen, og sletter den givne registrering i producentregistret. 

En sletning kan ske når som helst, dog skal den altid ske med en frist på 14 dage før selve udtrædelsen af 
producentansvaret. Det er ikke muligt at blive slettet med tilbagevirkende kraft. Såfremt producenten er kunde 
hos en kollektiv ordning, vil det i nogle tilfælde være den kollektive ordning, som på vegne af producenten 
fremsender anmodningen om sletning til DPA. I forbindelse med henvendelsen fra den kollektive ordning skal 
der altid foreligge dokumentation fra producenten med angivelse af årsagen til sletningen. 

I de tilfælde, hvor en kollektiv ordning ønsker, at en producent udtræder af den kollektive ordning, vil DPA 
overføre producenten fra den kollektive ordning til en status som individuel producent. Den individuelle 
producent er således stadig forpligtet til at opfylde producentansvaret. DPA vil i den forbindelse orientere 
producenten om, at producenten er blevet registreret som individuel producent.  

Læs mere om dette emne i dokumentet Kriterier for skift mellem producentordninger. 

Bortfald af producentansvar 
Hvis en producent ophører med at markedsføre produkter, som er omfattet af producentansvaret, ophører også 
producentens producentansvar. Det er dog vigtigt at være opmærksom på tidspunktet for, hvornår ansvaret 
ophører for de enkelte dele af producentansvaret. Af nedenstående fremgår det, hvornår forpligtelsen til 
indberetning, indsamling, samt sikkerhedsstillelse til DPA ophører. 
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Indberetning 
Producenter er forpligtet til at indberette data for de kalenderår, hvori der er markedsført produkter omfattet af 
producentansvaret. Såfremt en producent kun har været aktiv på markedet en del af et kalenderår, skal 
mængderne herfor indberettes. 

Indsamling af tildelt elektronikaffald/udtjente bærbare batterier 
Individuelt registrerede producenter, der markedsfører elektriske produkter som har husholdninger som 
slutbrugere og/eller bærbare batterier, har ansvar for at afhente det tildelte elskrot/udtjente bærbare batterier 
indtil den igangværende tildelingsperiode udløber. Dette gælder, uanset hvornår markedsføringen af de 
omfattede produkter ophører. 

For producenter, der er kunde hos en kollektiv ordning, men udtræder af denne, gælder det, at ansvaret for den 
udtrædende producents andel af det tildelte elskrot/udtjente bærbare batterier fortsat påhviler den kollektive 
ordning, indtil tildelingsperioden udløber. 

Sikkerhedsstillelse for elektrisk udstyr til slutbruger husholdning 
Såfremt en individuel producent har stillet økonomisk sikkerhed for en tildelt mængde elektrisk udstyr til 
slutbrugere i husholdninger, frigives sikkerhedsstillelsen, når den tildelte mængde er tilbagetaget, og 
tildelingsperioden er afsluttet. Dette gælder selvom producenten ophører med at markedsføre produkter, som 
er omfattet af producentansvaret, før tildelingsperioden er afsluttet. 

Såfremt sikkerhedsstillelsen er stillet af en kollektiv ordning, på vegne af producenten, frigives 
sikkerhedsstillelse først ved udgangen af tildelingsperioden, selvom den enkelte producent er ophørt som 
kunde hos den kollektive ordning før tildelingsperioden udløber. 

Hvis producenten har været kunde hos en kollektiv ordning, som er fritaget for sikkerhedsstillelse, men ophører 
som medlem i denne, vil den kollektive ordning fortsat repræsentere sikkerheden for producentens andel af den 
mængde, der skal tilbagetages indtil tildelingsperioden udløber. 

Fusion af virksomheder 
Ophører en virksomhed fx pga. en fusion, er der forskellige regler for ny registrering og opdatering i DPAs 
producentregister. Reglerne er styret af, hvilket CVR-nummer producenten vælger at benytte, når den 
fusionerede virksomhed registrerer sig hos på ny. Nedenfor er angivet de konsekvenser, som valget af CVR-
nummer vil få for registreringen i DPAs producentregister. 

Videreførelse af CVR-nummer 
Den fusionerede virksomhed kan vælge at videreføre CVR-nummeret fra én af de hidtidige virksomheder, som 
fusionerer.  

Er det videreførte CVR-nummer allerede registreret hos DPA, fortsætter producentansvaret som hidtil, og 
efterfølgende indberetning foregår via den eksisterende registrering. Dog skal den fusionerede virksomhed 
sørge for, at eventuelle ændringer i stamdata mv. bliver indtastet i databasen. Ligeledes skal registreringen af 
mængdedata nu omfatte de samlede data for begge de fusionerede selskaber i det respektive indberetningsår, 
dvs. for samtlige kategorier og mængder. 

Ændring af CVR-nummer 
Såfremt en producent vælger at ændre sit CVR-nummer ved ny selskabsdannelse, men fortsat skal være 
registreret i producentregisteret og bibeholde historiske data, skal producenten oplyse dette i en mail til DPA. 
Herefter foretager DPA ændringen i registreringssystemet og det oprindelige CVR-nummer slettes. 

Bemærk, at DPAs producentregister er koblet op på CVR, hvorfor der kun kan oprettes producenter, som er 
registreret i CVR. Det betyder samtidig, at de stamdata producenten har oplyst til CVR, automatisk vil fremgå i 



DPAs producentregister. Producenter som ophører med at være registreret i CVR, bliver slettet i 
producentregisteret. 

Ansvar for oplysning til DPA om ophør og fusion 
Producenten har iflg. lovgivningen pligt til at underrette DPA skriftligt i de tilfælde, hvor der sker en ændring i 
producentens registreringsforhold, herunder når der sker en ændring i anvendelsen af et CVR-nummer. 

De kollektive ordninger, som varetager udmeldelse, opdatering og ny registrering på vegne af deres kunder, og 
som modtager information om ophør eller fusion er forpligtet til at underrette DPA skriftligt om ændringerne. 
Denne information skal tilgå DPA umiddelbart efter at disse informationer tilgår den kollektive ordning.  

I forbindelse med sletning skal DPA altid modtage skriftlig dokumentation fra producenten. 
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