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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 disse dage sender DPA  fakturaer ud til betaling af det årlige lovpligtige gebyr for jeres mængdeindberetning 
for 2016 jf.  miljølovgivningen om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier eller biler. 

Faktura, gebyrsatsberegning og betalingsanvisning sendes til jeres Erhvervs E-boks på 
www.e-boks.com/danmark/da 
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Faktura i e-boks  
Når I har logget ind i jeres erhvervs e-boks vil faktura mv. ligge som bilag til den indledende mail. I kan åbne bilag 
på 2 måder: 

Billede 1. 

Uåbnet post: Under overskrift: Årligt gebyr findes bilagsoversigten. Klik for at åbne faktura mv. 

 

Billede 2. 

Åbnet post: Ved klik på overskrift åbner mail fra DPA og bilag vises i drop-down menu. 
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Indberetning i årsrapport 
De årlige gebyrer fra DPA er lovbestemte og beregnes med udgangspunkt i de mængder, som I selv eller en 
kollektiv ordning har indberettet til producentansvarsregistret. Mængderne vedr. antal kg af elektriske 
produkter eller batterier eller antal stk. biler, som er afsat til det danske marked i 2016. 

De indberettede mængder findes under Årsrapport i menuen, når I logger ind på www.producentansvar.dk 
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‘Web: www.producentansvar.dk  
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