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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. 
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Fjern produktionsenhed (P-
nummer) på brugers NemID 
 

Når en medarbejder hos en forhandler skal logge på DUS (Digitalisering af Udbetaling og Skrotningsattest), må 
der ikke på den pågældende medarbejders NemID være et P-nummer. P-nummeret skal fjernes. For at gøre 
dette, skal virksomhedens NemLog-in administrator , som ofte er den samme som NemID administratoren, 
logge på NemLog-in brugeradministration og fjerne P-nummeret på den enkelte medarbejders NemID. 
 

Log på som administrator NemLog-in  
 

1. Virksomhedens NemLog-in administrator logger på https://brugeradministration.nemlog-in.dk 

 

https://hjaelp.virk.dk/faa-
adgang/medarbejdersignatur/nemlog-inbrugeradministration 
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Vælg brugeroversigt 
 

2. Vælg Brugeroversigt og klik på den bruger som skal have fjernet P-nummeret 

 

 

3. For den valgte bruger, slettes P-nummeret og der trykkes Gem 

 

 



Kontakt Virk support 
 

Hvis du har problemer med at få sat korrekte rettigheder og/eller tilføje eller fjerne P-nummer på en 
medarbejdersignatur, så kan du ringe til Virk Support i Erhversstyrelsens kundecenter: 

Telefon 72 20 00 30 

• Tryk 2: Rettigheder til virk.dk 
• Tryk 3: Rettigheder til løsningerne på virk.dk 
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Vesterbrogade 6D, 
DK-1620 Kbh. V 
Tlf: 39155161 

E-mail: info@producentansvar.dk 

‘Web: www.producentansvar.dk  
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