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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.
I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEE-produkter)
beskriver dette dokument, hvorledes detailhandlere, distributører og forhandlere skal forholde sig til
producentansvaret, herunder hvorledes dette udstyr skal håndteres, når det bliver til elskrot.
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Baggrund
Detailhandlere, elinstallatører, distributører og andre forhandlere og erhvervsdrivende der sælger elektrisk og
elektronisk udstyr til brug i private husholdninger, kan, i forbindelse med salget, vælge at tilbagetage udtjent
udstyr, såkaldt elskrot. Dette dokument beskriver, hvorledes detailhandelen og andre distributører, forhandlere
og erhvervsdrivende skal håndtere det modtagne elskrot.

Detailhandlere, distributører og forhandleres modtagelse af
elskrot
Distributører, som også kan dække forhandlere defineres i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen som:
”Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, der gør elektrisk eller elektronisk udstyr tilgængeligt på
markedet. En distributør kan samtidig være producent i den i bekendtgørelsen anførte betydning”.
Bemærk, at der kan være adskillige distributionsled. I det følgende benyttes den samlede betegnelse
”Distributører”. Det forudsættes, at distributører ikke selv har et producentansvar.
Ovennævnte distributører kan vælge at modtage elskrot fra deres kunder i forbindelse med salg af nyt udstyr.
Distributører kan modtage affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger. Distributøren må
alene kræve betaling for håndtering af affaldet hos slutbruger og for transporten fra slutbruger.
Det er frivilligt for distributører at modtage skrottet. Når distributører har modtaget elskrottet er de forpligtet til
at håndtere det i henhold til lovgivningens bestemmelser. Af bestemmelserne fremgår det at:

”Hvis en distributør modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, skal distributøren
benytte en indsamlingsordning oprettet af kommunalbestyrelsen eller oprettet af producenter og importører”
Således har distributører to forskellige måder, hvorpå de kan opfylde bestemmelserne. Disse fremgår af
nedenstående.

Aflevering af elskrot til kommunale indsamlingsordninger
Distributøren kan aflevere det modtagne elskrot til den kommunale indsamlingsordning, hvilket i langt de fleste
tilfælde betyder, at elskrottet skal afleveres på den kommunale genbrugsplads. Imidlertid kan kommunen afvise
at modtage elskrottet, hvis der er tale om elskrot, som i art og mængde ikke svarer til elskrot fra private
husholdninger. Det er den enkelte kommune der i deres affaldsregulativer fastsætter, hvornår art og mængde
ikke svarer til det, der stammer fra private husholdninger. Kommunens affaldsregulativer kan ofte findes på
kommunens hjemmeside.

Aflevering af elskrot til kollektive producentordninger
Større mængder husholdningslignende elskrot, som kommunen ikke er forpligtet at modtage, kan forhandlere
og distributører aflevere direkte til de kollektive ordningers egne regionale pladser. Større mængder elskrot
kommer eksempelvis fra hvidevareforhandlere, elektrikere, eller institutioner. Disse kan have så store mængder
husholdningslignende elskrot, at kommunen ikke kan håndterer mængden via sin normale indsamling.
Hver kollektiv ordning skal som minimum have ét indsamlingssted pr. region (dvs. 5 stk.), til modtagelse af
større mængder elskrot. Pladserne behøver ikke at have faste åbningstider, og de har ikke pligt til at modtage
private borgere. Adgangen til disse pladser skal ske efter aftale med den kollektive ordning.
Producentordningen må ikke opkræve betaling for at modtage elskrot fra husholdningerne.
Kontaktoplysninger til de kollektive producentordninger findes på DPAs hjemmeside. Distributøren kan efter
eget valg tage kontakt til en kollektiv producentordning, som håndterer den pågældende fraktion af elskrot. De
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kollektive ordningers regionale pladser må dog kun modtage udtjent udstyr fra de kategorier, som deres
tilknyttede producenter markedsfører.
Distributøren må ikke videregive elskrot til andre end de ovenfor nævnte.

Distributørens køb af brugt udstyr
Hvis en distributør modtager udtjent udstyr i forbindelse med salg af nyt udstyr, vil det udtjente udstyr som
udgangspunkt blive betragtet som elskrot. Distributøren skal derfor håndtere dette elskrot som beskrevet i det
ovenstående, dvs. aflevere det til en kommunal genbrugsplads eller til én af de kollektive producentordninger.
I forbindelse med salg af et nyt produkt kan distributøren indgå aftale med en forbruger om, at distributøren
modtager dennes udtjente produkter med henblik på at disse senere markedsføres som brugt udstyr. I så fald
skal der indgås en særskilt aftale herom. Dette gælder uanset, om distributøren betaler for det brugte udstyr
eller modtager dette som en service over for forbrugeren. Kun hvis en sådan aftale er indgået, kan distributøren
lovligt videresælge det brugte udstyr.
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