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Vigtig meddelelse fra DPA-System: 
Til alle virksomheder, som er registreret for producentansvar for elektrisk og 
elektronisk udstyr. 

DPA-System er den organisation, som i medfør af miljøbeskyttelsesloven varetager 
de administrative opgaver forbundet med miljølovgivningen om producentansvar i 
Danmark. I den egenskab informerer vi hermed alle registrerede virksomheder 
om, at WEEE-lovgivningen er revideret, og at ændringerne, som er vedtaget på 
EU-niveau, nu træder i kraft i Danmark. 

Ændringerne har betydning for producenter og importører, samt sektorens andre 
aktører i kollektive ordninger, kommuner og genvindingsvirksomheder. 

DPA-System har i løbet af 2014 arbejdet på at afklare, hvorledes den praktiske 
implementering skal foregå, herunder afklaring af ikrafttrædelsestidspunkter for 
de enkelte områder. Arbejdet som stadig pågår, sker i samarbejde med 
Miljøstyrelsen, brancheorganisationer, kollektive ordninger, genvindings-
virksomheder og kommuner. 

DPA-System vil løbende informere om resultaterne af dette samarbejde. 

Se på nedenstående liste, om ændringerne har betydning for netop din 
virksomhed. 
 

Særligt vigtigt for virksomheder, der producerer eller 
importerer, og afsætter: 

Lysarmaturer 

Undtagelsen for belysningsarmaturer til husholdningsbrug er bortfaldet i det reviderede WEEE 
direktiv. Der er således ingen undtageler for belysningsarmaturer længere. 
Mere information: DPA-Systems notat om belysningsudstyr 

Solcellepaneler 

Solcellepaneler er nu omfattet af producentansvar uanset, om solcellepanelerne anvendes til 
erhvervsmæssig brug eller i private husholdninger. Producenter eller importører skal i 
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forbindelse med afsætning på det danske marked sikre, at der også er et tilbagetagnings- og 
genanvendelsessystem for panelerne, så de genanvendes frem for at blive til affald. 
Administrativt skal der foretages en registrering i producentansvarsregistret, og én gang 
årligt indberettes, hvor mange kg, der er solgt året før. Solcellepaneler skal fremover 
indberettes særskilt i en nyoprettet Kategori 4b: Photovoltaiske paneler. Når panelerne er 
udtjente, skal de ligeledes indsamles særskilt fra andet elektrisk udstyr. 
Mere information:DPA-Systems artikel om solcellepaneler 

Printerpatroner 

Undtagelsen for printerpatroner er bortfaldet i det reviderede WEEE direktiv. Printerpatroner 
der virker ved strøm, er nu omfattet af producentansvar. I forbindelse med registreringen 
skal printerpatroner registreres som kategori 3: It-og teleudstyr. 
Mere information: DPA-Systems notat om printerpatroner 

Røgdetektorer 

Røgdetektorer med radioaktive kilder har hidtil været undtaget for producentansvar i 
Danmark. Denne undtagelse er bortfaldet, og salg af produkterne skal nu både indberettes og 
håndteres af producentansvarets aktører. Ved registrering for salg af detektorer med 
radioaktive stoffer skal disse placeres i Kategori 9: Overvågnings- og 
reguleringsinstrumenter. Der pågår pt. en dialog med de implicerede parter i industri og 
kommuneregi omkring håndteringen af udtjente detektorer. 

Salgs automater og Automatiske dispensere 

Kategori 10: Salgsautomater ændres fra januar 2015 til benævnelsen ”Automatiske 
dispensere”. Fremover vil også udstyr som anvendes i private husholdninger kunne 
registreres som Kategori 10-udstyr. Det betyder fx, at virksomheder som sælger 
sæbedispensere, der virker ved strøm, fremover skal registrere denne type produkter i 
Kategori 10 til husholdninger, hvis produkterne er rettet mod dette kundesegment. 
Mere information: DPA-Systems notat om automatiske dispensere 

Udstyr til brug i erhverv 

Virksomheder der sælger udstyr, som udelukkende finder anvendelse i erhverv 
(erhvervsudstyr), er fremover omfattet af kravet om attestering af de mængder, der årligt 
indberettes, som værende afsat på det danske marked. Det betyder, at under nærmere 
beskrevne forudsætninger, skal enten ledelsen eller ekstern revisor påtegne rigtigheden af de 
mængder, der indberettes til producentregistret. Kravet om berigtigelse af indberettede 
data omfatter nu BÅDE udstyr med slutbrugere i husholdninger og udstyr til erhvervsmæssig 
brug. 

Udstyr som reeksporteres -refusionsbestemmelse 

Hvis en mængde af produkter, som er solgt på det danske marked af en virksomhed med 
producentansvar, efterfølgende af en anden virksomhed udføres af Danmark som eksport, 
bliver det fremover muligt for den producent, som oprindelig registrerede den solgte mængde 
i producentregistret, at registrere den reeksporterede mængde. DPA-System vil tage højde 
for denne mængde, dvs. yde refusion for den reeksporterede mængde, når der beregnes 
tildeling, sikkerhedsstillelse og gebyrer til DPA-System. 

Fra udlandet til det danske marked (bemyndiget 
repræsentant) 

Formålet med ændringen vedr. bemyndigede repræsentant er, at gøre det lettere for 
virksomheder at varetage deres producentansvar i de lande som de eksporter til idet den 

https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=a00af58a-7cd9-4b9c-b546-c84e65c1f170
https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=d45f503a-609c-479d-9192-cdc4c8010d92
https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Dokumenter?id=a2b2e9ef-f93d-4eda-82bd-0cc199f929d9
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bemyndigede repræsentant lokalt overtager producentens/importørens forpligtelser i forhold 
til registrering og rapportering til de enkelte lande. 

Virksomheder baseret i EU, der markedsfører via langdistancesalg til DK, 
skal  fremover, udpege en bemyndiget repræsentant i DK til at varetage deres 
producentansvar i Danmark. Den bemyndigede repræsentant er, under visse 
omstændigheder, et alternativ til egen selvstændig registrering i registeret, idet den 
bemyndigede repræsentant overtager indberetningsforpligtelser mv. fra den udenlandske 
producent. 

Danske virksomheder som eksporterer direkte til slutbruger i et andet EU-land, via fx netsalg, 
vil blive omfattet af lignende regler i de lande, som de eksporterer til. 

Virksomheder baseret uden for EU har ikke mulighed for at anvende en bemyndiget 
repræsentant. Disse virksomheder skal registrere sig direkte hos DPA-System for at kunne 
varetage deres producentansvar i fx Danmark. Herved sikres, at virksomheder uden for EU 
ikke optræder, som free ridere i producentansvarsmæssig sammenhæng i EU. 
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