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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. 

I henhold til reglerne om producentansvar for batterier og akkumulatorer, beskriver dette dokument forhandlere 
og distributørers informationspligt samt hvordan de skal håndtere batterier og akkumulatorer, hvis de vælger at 
tilbagetage disse, når de er udtjente.  
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3 Dansk Producentansvar 

Baggrund 
I forbindelse med salg af batterier og akkumulatorer kan distributører, forhandlere samt erhvervsdrivende 
vælge at tilbagetage udtjente batterier og akkumulatorer fra slutbrugere. 

Ved tilbagetagning og behandling af udtjente batterier og akkumulatorer skal virksomhederne sørge for, at 
disse behandles forsvarligt og i overensstemmelse med de særlige krav, der stilles til håndteringen af udtjente 
batterier og akkumulatorer. Det er blandt andet vigtigt at bemærke, at udtjente batterier og akkumulatorer ikke 
må bortskaffes ved deponering eller forbrænding.  

Dette dokument beskriver hvorledes virksomhederne skal håndtere de modtagne udtjente batterier samt 
pligten til at informere slutbrugere om batteriers og akkumulatorers virkninger på miljøet, 
genanvendelsesmuligheder og lignende.  

Bemærk: Forhandlere og distributører må ikke aftage og forhandle batterier og akkumulatorer fra producenter 
og importører, der ikke har ladet sig registrere for producentansvar i det nationale register hos DPA. 

Forhandlerens/distributørens informations- og 
oplysningspligt 
Forhandlere/distributører skal i salgs- og informationsmateriale, herunder i vejledninger eller på salgsstedet, 
oplyse slutbrugere af batterier og akkumulatorer om følgende:  

1. De potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af de stoffer, der benyttes i batterier og 
akkumulatorer. 

2. Hensigtsmæssigheden i ikke at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer sammen med usorteret 
husholdningsaffald, og af at anvende de særskilte indsamlingsordninger for at lette behandling og 
genanvendelse. 

3. De indsamlings- og genanvendelsesordninger forhandleren/distributøren har til rådighed. 
4. Slutbrugernes rolle i forbindelse med genanvendelse af udtjente batterier. 
5. Betydningen af symbolet, der viser en overstreget skraldespand, og de kemiske betegnelser Hg 

(kviksølv), Cd (cadmium) og Pb (bly) som skal findes på produkterne hvis de indeholder over 0,0005 % 
kviksølv, over 0,002 % cadmium eller over 0,004 % bly, (jf. bekendtgørelse om import og salg samt 
eksport af batterier og akkumulatorer § 6, stk. 1 og 2). 

 
Læs mere om mærkning af produkter på DPAs hjemmeside. 
 

Hvor afleverer forhandleren/distributøren udtjente bærbare 
batterier? 
Forhandlere/distributører, der modtager udtjente bærbare batterier og akkumulatorer er forpligtet til at benytte 
indsamlingsordninger oprettet af producenterne. Som hovedregel betyder det, at de bærbare batterier skal 
afleveres til de kollektive ordninger for bærbare batterier.  
 
Kontaktinformationer til kollektive ordninger findes på DPAs hjemmeside. 
 
Alternativt skal de bærbare batterier afleveres til kommunen via kommunens hente- eller bringeordninger, 
herunder på genbrugspladser. 
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Hvor afleverer forhandleren/distributøren udtjente industri 
batterier? 
Forhandlere/distributører, der modtager udtjente industribatterier eller -akkumulatorer er forpligtet til at 
aflevere disse til et af nedenfor beskrevne steder: 
 

• Til indsamlingsordninger oprettet af producenterne som en del af producentansvaret. Det kan enten 
være til en kollektiv ordning, der varetager returlogistik på industribatterier eller direkte til 
producenten. Bemærk, at det ikke er alle kollektive ordninger, der tilbyder at varetage returlogistik på 
industribatterier. Derfor vil der ofte være behov for direkte kontakt til producenten. Kollektive 
ordninger der håndterer udtjente industribatterier kan fremsøges via DPAs hjemmeside. 

• Til kommunen. Ved henvendelse til kommunen er det muligt at få anvist en genvindingsvirksomhed, 
hvor batterierne kan afleveres. Det er en kommerciel forhandling mellem genvindingsvirksomheden og 
distributøren. 

• Til genvindingsindustrien. Forhandleren/distributøren kan selv identificere et registreret 
genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret virksomhed, der indsamler kildesorteret 
genanvendeligt erhvervsaffald og lave en kommerciel aftale om aflevering af batterierne hertil.  
 

Producenten er forpligtet til at mærke industribatterierne således, at distributøren og slutbrugeren kan 
identificere, hvem der er producent eller importør af batteriet eller akkumulatoren i Danmark.  
 
Forhandlere/distributører af industribatterier er forpligtede til at videregive oplysninger til slutbrugeren om, 
hvem der er producent eller importør af industribatteriet. 
 

Hvor afleverer forhandleren/distributøren udtjente 
bilbatterier? 
Forhandlere/distributører, der modtager udtjente bilbatterier er forpligtet til at aflevere disse til et af nedenfor 
beskrevne steder: 
 

• Til indsamlingsordninger oprettet af producenterne som en del af producentansvaret. Det kan enten 
være en kollektiv ordning, der laver returlogistik på bilbatterier eller direkte til producenten. Bemærk, 
at det ikke er alle kollektive ordninger, der tilbyder at varetage returlogistik på bilbatterier. Kollektive 
ordninger der håndterer udtjente bilbatterier kan fremsøges via DPAs hjemmeside. 

• Til kommunen. Ved henvendelse til kommunen er det muligt at få anvist et sted, hvor bilbatterierne kan 
afleveres. Det er en kommerciel aftale mellem genvindingsvirksomheden og distributøren. 

• Til genvindingsindustrien. Forhandleren/distributøren kan selv identificere en godkendt indsamler af 
bilbatterier og indgå en kommerciel aftale om aflevering af batterierne hertil.  
 

Producenten er forpligtet til at mærke bilbatterierne således, at distributøren og slutbrugeren kan identificere, 
hvem der er producent eller importør af batteriet i Danmark.  
 
Forhandlere/distributører af bilbatterier er forpligtede til at videregive oplysninger til slutbrugeren om, hvem 
der er producent eller importør af industribatteriet. 
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