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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 udtjente batterier, beskriver dette dokument, hvorledes 
producenter, som ikke samarbejder med kollektive producentordninger, kan varetage tilbagetagningen og 
behandlingen af de udtjente batterier. 
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Individuel ordning 
Hvis en producent eller importør (herefter benævnt producent) af batterier vælger at varetage 
producentansvaret individuelt (individuel ordning), skal producenten selv etablere systemer til tilbagetagning af 
udtjente batterier. Der er forskel på systemer for tilbagetagning af de tre typer batterier og akkumulatorer: 
bærbare, industri- samt bilbatterier og -akkumulatorer. 

Tilbagetagning af bærbare batterier 
Når en producent markedsfører bærbare batterier, er producenten omfattet af den såkaldte tildelingsordning. 
Via tildelingsordningen tildeler DPA hver producent nogle specifikke geografiske indsamlingsområder med et 
antal kommunale indsamlingssteder. Fra disse indsamlingssteder er den enkelte producent forpligtet til at 
afhente udtjente bærbare batterier i en 12 måneders periode. Producenten skal afhente og foretage behandling 
af den mængde bærbare batterier, som er indsamlet på de tildelte indsamlingssteder. Samtidig skal 
producenten stille opsamlingsmateriel til rådighed for de tildelte kommunale indsamlingssteder i det omfang, 
som kommunen ønsker. Behandlingen af de udtjente batterier skal ske af en miljøgodkendt 
genvindingsvirksomhed. 

En producent får tildelt indsamlingsområder i forhold til sin markedsandel for de bærbare batterier, som 
markedsføres. Nogle producenter kan i et eller flere år have så lille en markedsandel, at de ikke kan forpligtes til 
at indsamle udtjente bærbare batterier fra kommunerne. Se nærmere herom i næste afsnit ’Tilbagetagning for 
individuelle producenter med små mængder bærbare batterier’. 

Producenten er forpligtet til at efterleve de retningslinier for afhentning fra de kommunale indsamlingssteder, 
som fremgår af Bilag 1 i Batteribekendtgørelsen.  

DPA anbefaler, at alle producenter, som markedsfører bærbare batterier, køber sig til de logistiske ydelser hos 
de kollektive ordninger. De kollektive ordninger varetager mod betaling bl.a. indsamling fra de kommunale 
indsamlingssteder, og de har indgået aftaler med miljøgodkendte oparbejdningsvirksomheder, som varetager 
behandlingen af de indsamlede udtjente batterier.  

Læs mere om tildelingsordningen på DPAs hjemmeside. 

Tilbagetagning for individuelle producenter med små 
mængder bærbare batterier 
Producentens forpligtelse til at tilbagetage udtjente bærbare batterier fremgår af Miljøbeskyttelsesloven og 
Batteribekendtgørelsen. 

Det betyder konkret, at DPA en gang årligt meddeler producenten, hvor stor en mængde udtjente bærbare 
batterier han skal tage tilbage. Mængden, der skal indsamles, vil være baseret på foregående års samlede 
markedsførte mængde.  

Eksempel: 

En individuel producent har markedsført 100 kg bærbare batterier. 

DPA kan efterfølgende meddele producenten, at han i den pågældende tildelingsperiode skal indsamle 60 kg 
udtjente bærbare batterier. 

Indsamler producenten mere end de 60 kg, vil han blive modregnet herfor i den efterfølgende periode og vice 
versa. 

I eksemplet er det på grund af den lille mængde ikke muligt at tildele producenten udtjente bærbare batterier 
fra de kommunale indsamlingsordninger. Det efterlader to muligheder for producenten: 
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• Den individuelle producent er i stedet ansvarlig for at indsamle den tildelte mængde på anden vis. 
• Den individuelle producent bliver af DPA tildelt en mængde udtjente bærbare batterier, der skal 

indsamles fra kommunale indsamlingssteder. Det sker, når den samlede markedsførte mængde når et 
omfang, der gør det muligt at tildele. 
 

Producenter kan iflg. loven etablere deres egne indsamlingsordninger. Når producenter har indsamlet udtjente 
bærbare batterier, skal de efterleve reglerne i Batteribekendtgørelsen om særskilt håndtering og krav til 
genanvendelsen. 

Tilbagetagning af industri- og bilbatterier og akkumulatorer 
Det er også muligt for producenter, som markedsfører industri- og bilbatterier og akkumulatorer, at varetage 
producentansvaret individuelt. I så fald skal producenten selv etablere et tilbagetagnings- og 
behandlingssystem for de produkter, han markedsfører, med mindre han har indgået aftale med slutbruger om 
ansvarsoverdragelse for tilbagetagning og behandling af de udtjente batterier og akkumulatorer. Læs mere om 
ansvarsoverdragelse på DPAs hjemmeside. 

I det følgende fremhæves nogle af de vigtigste elementer, der indgår i et tilbagetagnings- og 
behandlingssystem. 

Information til slutbrugere og samhandelspartnere 
Som det første element i et system for tilbagetagning af industri- og bilbatterier og akkumulatorer skal 
producenten sørge for, at batteriet eller akkumulatoren er ledsaget af/mærket med navnet på producenten. 
Dermed kan slutbrugere og distributører få adgang til producenten, hvis slutbruger eller distributør ønsker at 
gøre brug af muligheden for at levere det udtjente produkt tilbage til denne. 

Specielt for producenter der markedsfører udtjente bilbatterier og –akkumulatorer gælder desuden pligten til at 
sikre, at slutbrugere kan aflevere udtjente bilbatterier og –akkumulatorer enten til samtlige af producentens 
distributører eller på modtagepladser højst 50 km fra salgsstedet. 

Producenten skal også sørge for, at der bliver etableret procedurer for, hvordan samhandelspartnere skal 
agere, når den praktiske tilbagetagning skal foregå. Her kan der f.eks. være tale om anvendelse af særlige 
kontaktpersoner, e-mail adresser, hjemmesider til brug ved registrering af de tilbagetagne mængder og 
eventuelt særlige transportører og afleveringsadresser, der skal anvendes ved tilbagetagning. 

Aftaler med miljøgodkendte oparbejdningsvirksomheder 
Producenten har ansvaret for, at de tilbagetagne udtjente batterier og akkumulatorer bliver behandlet på anlæg, 
som drives af miljøgodkendte oparbejdningsvirksomheder. 

Det er vigtigt, at de anvendte behandlingsformer sikrer, at producenten overholder Batteribekendtgørelsens 
angivne krav til behandling og genanvendelse. Det vil derfor være nødvendigt, at producenten indgår aftaler 
med miljøgodkendte oparbejdningsvirksomheder. 

Find links til genvindingsindustriens miljøgodkendte oparbejdningsvirksomheder på DPAs hjemmeside. 

Som en væsentlig del af aftalegrundlaget skal producenten sikre, at oparbejdningsvirksomheden registrerer de 
modtagne og behandlede mængder og behandlingsformen, når de foretager behandlingen af de udtjente 
batterier. Registreringen af mængderne skal foreligge i en sådan form, at producenten efterfølgende kan 
anvende informationerne ved den årlige mængdeindberetning til DPA. 



Registrering og indberetning til DPA 
Når producenten har valgt at varetage producentansvaret individuelt, skal han foretage registrering og årlig 
indberetning i producentregistret. Producenten har også ansvaret for løbende opdatering af stamdata. 

Mindst én gang om året skal producenten indberette en række oplysninger til DPAs producentregister. 
Oplysningerne omfatter bl.a. de markedsførte, tilbagetagne og behandlede mængder i kg. Producenten skal 
derfor sikre, at de nødvendige informationer bliver registreret i interne administrative systemer og er 
tilgængelige, når der skal indberettes til DPA mellem 1. januar og 31. marts hvert år. 

Afholdelse af omkostninger til tilbagetagnings- og 
behandlingssystemer 
Den individuelle producent er forpligtet til at afholde alle omkostninger til etablering og vedligeholdelse af 
tilbagetagnings- og behandlingssystemet. 
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