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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. 
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3 Dansk Producentansvar 

I henhold til reglerne om producentansvar for henholdsvis elektriske og elektroniske produkter (EEE-produkter), 
batterier og akkumulatorer samt udtjente biler beskriver dette dokument, hvordan man afgør, om man har 
producentansvar for elektriske og elektroniske produkter, der sælges i Danmark.  

Baggrund 
Producentansvaret betyder, at for elektriske og elektroniske produkter omfattet af WEEE lovgivningen, skal 
producentansvaret for et produkt placeres entydigt hos én producent, importør eller bemyndiget repræsentant. 

 

Produktion, import og markedsføring 
Et producentansvar, der udløser registreringspligt i Danmark, kan som hovedregel opstå i følgende situationer: 

1. En virksomhed etableret i Danmark, som producerer et produkt der er omfattet af WEEE lovgivningen, 
og markedsfører produktet i Danmark ifalder et producentansvar. 
 

2. En importør etableret i Danmark, som importerer et produkt der er omfattet af WEEE lovgivningen til 
Danmark, og markedsfører produktet i Danmark. 

 
3. En udenlandsk virksomhed, der via fjernsalg markedsfører produkter omfattet af lovgivningen direkte 

til en slutbruger i Danmark  
 
 

Af punkt 1 fremgår det implicit, at en producent kun ifalder et producentansvar i Danmark såfremt producenten 
også markedsfører produktet i Danmark. Såfremt producenten eksporterer produktet opstår der således ikke et 
producentansvar i Danmark. 

Af punkt 2 fremgår det, at en importør i Danmark kun ifalder et producentansvar såfremt det importerede 
produkt også markedsføres i Danmark. Hvis importøren eksporterer produktet opstår der således ikke et 
producentansvar i Danmark. Det er uden betydning for producentansvaret, hvorvidt produktet importeres fra et 
EU-land eller et land uden for EU.  

Af punkt 3 fremgår at udenlandske producenter har registreringspligt, hvis de markedsfører produkter direkte 
til slutbruger på det danske marked, hvad enten slutbrugeren er en privatperson eller en virksomhed.  

Producenter/eksportører fra lande i EU der markedsfører produkter direkte til slutbrugere på det danske 
marked skal anvende en bemyndiget repræsentant til at varetage deres producentansvar i Danmark.  

Producenter/eksportører fra lande uden for EU, der markedsfører produkter direkte til slutbrugere i Danmark 
skal registrere sig direkte i producentregisteret. 

Varemærker 
Det har betydning for placeringen af producentansvaret, hvilket varemærke der anvendes i forbindelse med 
markedsføringen.  

I elektronikaffaldsbekendtgørelsen angives følgende definition af producenter og importører: 

Producent: Enhver fysisk eller juridisk person, som uanset hvilken salgsmetode, der anvendes, herunder 
fjernkommunikation. 

Producent: 



4 
Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) 

Er etableret i Danmark og fremstiller elektrisk eller elektronisk udstyr i Danmark under eget navn eller 
varemærke, eller får elektrisk eller elektronisk udstyr udformet eller fremstillet og bringer dette i omsætning i 
Danmark under eget navn eller varemærke. 

Er etableret i Danmark og under eget navn eller varemærke i Danmark videreforhandler udstyr fremstillet af 
andre leverandører, idet en videreforhandler dog ikke betragtes som producent, hvis producentens varemærke 
er angivet på udstyret, 

En producent ifalder kun et producentansvar, såfremt produktet markedsføres i eget varemærke. Det betyder, 
at en producerende virksomhed i Danmark kan være underleverandør til et efterfølgende omsætningsled i 
Danmark, som videreforhandler produktet i eget varemærke. Videreforhandleren ifalder dog kun 
producentansvaret, såfremt det alene er deres varemærke produktet markedsføres med. Hvis producentens 
varemærke findes på produktet, uanset om også videreforhandlerens varemærke fremgår, vil det være 
producenten som har producentansvaret. 

Importør: 

Er etableret i Danmark og i erhvervsøjemed bringer elektrisk eller elektronisk udstyr fra en anden EU-
medlemsstat eller et tredjeland i omsætning i Danmark. 

Producentansvaret ifaldes af den der importerer og markedsfører produkter i Danmark, uanset under hvilket 
varemærke produktet markedsføres.  

Distancesælgere: 

Sælger elektrisk og elektronisk udstyr ved hjælp af fjernkommunikation direkte til private husholdninger eller 
andre brugere end private husholdninger i Danmark og er etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et 
tredjeland. 

Udenlandske virksomheder, der alene markedsfører fra udlandet til slutbruger i Danmark, og således ikke er 
etablerede i Danmark, ifalder producentansvar for mængder der er markedsført i Danmark.  

Udenlandske virksomheder fra EU, der via grænseoverskridende fjernsalg markedsfører produkter i Danmark, 
skal løfte deres producentansvar via en bemyndiget repræsentant i Danmark.  

Bringe i omsætning 
Bringe i omsætning betyder: ”Første gang et produkt i erhvervsøjemed gøres tilgængelig på det danske 
marked”. 

Det fremgår af ovenstående, at det er første omsætningsled i Danmark, der ifalder producentansvaret, når der 
ses bort fra førnævnte situationer, hvor en dansk producent er underleverandør til en videreforhandler i 
Danmark med eget varemærke, eller hvis en udenlandsk virksomhed ved fjernsalg markedsfører produkter til 
slutbrugere i Danmark. 

”Gøres tilgængelig på det danske marked” kan overordnet beskrives som: 

Enhver levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på det danske marked som 
led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag. 

Det fremgår af ovenstående, at det er det første omsætningsled i Danmark, der ifalder producentansvaret. Ved 
markedsføring af et produkt, foretaget af det første omsætningsled, kan fakturering og den fysiske logistik 
være udlagt til en 3. part uden at dette har betydning for placeringen af producentansvaret.  



Registrering i CVR 
Det er et krav, at den, der har producentansvaret, er registreret i Det Centrale Virksomheds Register (CVR) med 
et dansk CVR nummer og en postadresse i Danmark. 

For de udenlandske virksomheder i et EU-land, der driver fjernsalg til Danmark, er der ikke krav om en 
registrering hos CVR i relation til producentansvar. Her gælder det, at den udenlandske virksomhed, der driver 
fjernsalg i Danmark, skal registrere sig i producentregistret med en landekode og VAT nummer, hvilket udgør et 
unikt registreringsnummer.  

For fjernsælgere fra EU gælder i tilgift at de skal registrere en lokal bemyndiget repræsentant, som kan 
varetage producentansvaret. Den bemyndigede repræsentant skal have et dansk cvr nr.  

I nedennævnte figur fremgår det, hvilken virksomhed, der er første omsætningsled og derved ifalder 
producentansvaret og skal foretage registreringen i Danmark. 

Figur 1. Beskrivelse af de registreringspligtige producenter/importører 
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