
Overholder din 
virksomhed  
det lovpligtige  
producent - 
ansvar?

Bemærk! 
Det er ulovligt for  

 ind købere og distributører 
at købe eller forhandle 
udstyr fra producenter  

eller importører,  
som ikke er registreret i 

producentansvars - 
registret.



Producenter og 
 importører har et 
lovpligtigt ansvar

Elektrisk og elektronisk udstyr udgør den størst stigende 

affaldsmængde i Europa. På grund af en række farlige indholds-

stoffer, men også værdifulde materialeressourcer, har hele denne 

produktgruppe speciel bevågenhed i Europa.

EU har derfor fastsat et direktiv, der skal sikre en forsvarlig hånd-

tering af alt elektrisk og elektronisk udstyr, når det bliver til affald. 

Formålet er også at tilskynde producenter og importører til at frem-

stille mere miljøvenligt udstyr og at øge genvindingen af materialer.

I Danmark er EU-direktivet implementeret i Miljøbeskyttelsesloven  

og Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Læs her, hvordan du 

 overholder lovgivningen og registrerer din virksomhed.

”Loven skal sikre  
forsvarlig  håndtering 

af alt elektrisk 
udstyr, når det  
bliver til affald.”



Registreringspligten  
gælder alle produkter, 
der virker ved strøm

I praksis betyder producentansvaret, at alle virksomheder, der  

producerer eller importerer elektrisk udstyr, har pligt til:

�

�

�

at være registreret i det nationale producentregister hos  

Dansk Producentansvar (DPA). 

at mærke udstyret med piktogram med en overkrydset  

skraldespand.

at indberette årligt, hvor stor en mængde, der er afsat på det  

danske marked.

Registreringspligten gælder kort sagt for alle produkter, der virker ved strøm.



Hvem har  
registrerings- 
ansvaret?

En god rettesnor: Repræsenterer du første 

omsætningsled af et givent elektrisk udstyr 

i Danmark – som producent eller importør – 

har din virksomhed registreringspligten. Det 

gælder også e-handel i Danmark.

Er du i tvivl, om din virksomhed er omfattet 

af producentansvar, kan du søge yderligere 

 information på dpa-system.dk eller ved skrive 

til os på info@dpa-system.dk.

”Repræsenterer du 
første omsætnings-

led har din virksomhed 
registreringspligten.”

https://www.dpa-system.dk/
mailto:info%40dpa-system.dk?subject=


Hvordan 
 registrerer du  
din virksomhed?

Du skal registrere virksomheden i DPAs register på 

producentansvar.dk.

Det er muligt at registrere sig på to måder. Enten som 

individuel producent/importør eller via en kollektiv 

ordning sammen med en række andre virksomheder. 

Uanset om du vælger at registrere dig individuelt eller 

via en kollektiv ordning, har din virksomhed det overord-

nede ansvar for at overholde lovgivningen. 

”Din virksomhed 
har det over-

ordnede ansvar 
for at overholde 
lovgivningen.”

https://www.dpa-system.dk/


Hvem er godkendt  
til at sælge elektriske 
produkter videre?

Bemærk, at indkøbere, forhandlere og distri-

butører bliver ulovliggjort, hvis de aftager eller 

handler med elektriske produkter, som ikke er 

registreret for producentansvar i DPA-System.

Alle virksomheder, der er godkendt til at pro-

ducere eller importere elektriske produkter med 

henblik på salg i Danmark, fremgår af et 

offentligt register på producentansvar.dk

”Virksomheder, der er 
godkendt fremgår af 
et offentligt register 

på 
producentansvar.dk”

https://www.dpa-system.dk/
https://www.dpa-system.dk/


DPA
T. (+45) 39 15 51 61 
info@dpa-system.dk 
dpa-system.dk

Få mere information 
Uanset om du er producent, importør, offentlig   

indkøber eller distributør kan du finde den relevante 

information, oprette registrering eller fremsøge 

 godkendte  virksomheder på dpa-system.dk

https://www.dpa-system.dk/
https://www.dpa-system.dk/



