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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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Dette dokument beskriver, hvilke omkostninger, ud over omkostninger til gebyrer og sikkerhedsstillelse, man 
har i kraft af producentansvaret for elektriske og elektroniske produkter i forbindelse med håndtering af 
ansvaret. 

Mærkning af produkterne 
Alle elektriske og elektroniske produkter, der er omfattet af producentansvaret, skal være mærket med en 
overkrydset skraldespand. Piktogrammet angiver, at produkterne skal indsamles og håndteres særskilt. 
Mærkningen skal påføres hvert enkelt produkt - f.eks. i form af print, prægning eller stickers. Læs om mærkning 
af produkter på DPA hjemmeside. 

Information til brugere og genvindingsvirksomheder 
Det er et krav til producenter af elektrisk udstyr, at brugerne bl.a. skal informeres om korrekt bortskaffelse. 
Oplysningerne skal trykkes i produkternes salgs- og informationsmateriale. Miljøstyrelsen har lavet en 
standardtekst, som findes i dokumentet om mærkning af produkter på DPA hjemmeside. 

På samme vis har man som producent ansvaret for, at genvindings¬virksomhederne får information om korrekt 
genbrug og behandling af produkterne. Disse oplysninger kan bl.a. formidles via producentens hjemmeside. 

Afhentning af elskrot fra husholdninger og erhverv 
Hvis produkter ender som elskrot fra husholdninger, skal producenten, eller den kollektive ordning på vegne af 
producenten, afhente elskrot på de kommunale indsamlingssteder efter en nærmere defineret tildelingsordning 
fra DPA. 

I nogle tilfælde havner elskrot fra husholdninger hos forhandlere, hvorfra producenten/den kollektive ordning 
efterfølgende skal modtage elskrot. 

Producerer eller importerer man udstyr, der ender som elskrot fra erhverv, skal producenten også indsamle 
dette. Her har producenten selv ansvar for at etablere systemer til at sikre tilbagetagning af elskrot fra 
brugervirksomhederne og afholde omkostningerne forbundet hermed. Systemerne kan producenten evt. 
etablere i samarbejde med genvindingsvirksomheder.  

Producenter af udstyr til erhverv kan også aftale med køber at denne overtager behandlingsforpligtelserne af 
elskrottet når det skal bortskaffes. I den situation er det købers ansvar at behandle elskrottet efter 
elektronikaffaldsbekendtgørelsens regler. 

Oparbejdning af elskrot 
Indsamlet elskrot skal sendes til miljømæssig forsvarlig oparbejdning. Det indebærer omkostninger til 
oparbejdningen af produkterne, men til gengæld er slutproduktet, der kommer ud af oparbejdningen, 
producentens ejendom. Dette kan sælges eller genvindes til nye produkter og indebærer meget ofte en indtægt 
til producenten. 

Rapportering af årlige markedsførte, tilbagetagne og 
behandlede mængder 
Hvert år senest 31. marts skal man som producent og importør indberette en række informationer til DPA. Det 
gælder bl.a. oplysninger om markedsførte, tilbagetagne og evt. ansvarsoverdragede mængder i kg. Derudover 
skal man rapportere, hvor mange kg produkter, der er blevet henholdsvis nyttiggjort og genanvendt. De interne 
administrative opgaver i forbindelse med rapporteringspligten består i at etablere systemer til registrering dels 
af produkternes vægt, dels af den procentvise nyttiggørelse og genanvendelse af produkterne ved behandling. 

https://producentansvar.dk/produkter-og-ansvar/oekonomi/
https://producentansvar.dk/produkter-og-ansvar/oekonomi/sikkerhedsstillelse-og-refusion/
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Revisorpåtegning af markedsførte mængder 
Markedsførte mængder skal attesteres enten af revisor eller ledelse, efter rapporteringen til DPA, jf. 
Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Indberetninger af de markedsførte mængder bliver brugt til bl.a. 
tildelingsordning af elskrot, beregning af sikkerhedsstillelse og gebyrberegning. Producenten har således 
omkostninger forbundet med revisors arbejde. 

Leverandører af særlige ydelser 
Det er muligt – mod betaling - at lade en kollektiv ordning varetage størstedelen af de praktiske opgaver 
forbundet med producentansvaret. Dette gælder dog ikke for mærkningskravet og informa¬tions¬pligten, som 
altid er den enkelte producents ansvar. 

Det er intentionen, at kollektive ordninger kan udnytte en række stordriftsfordele og dermed kan få bedre priser 
end enkeltstående producenter på både transport og oparbejdning. Det kan derfor være økonomisk attraktivt at 
overdrage disse opgaver til de kollektive ordninger. Bemærk, at kollektive ordninger er kommercielle 
virksomheder med varierende priser/overskudsdeling og forretningsmodeller. 

Hvad angår udstyr beregnet til erhverv er det almindeligt at producenter ikke engagerer sig med en kollektiv 
ordning men i stedet med en 3.part, f.eks. en genvindingsvirksomhed eller aftaler at køber overtager 
håndterings-og behandlingsforpligtelser efter bekendtgørelsen.  

Kontaktoplysninger på de kollektive ordninger findes på DPAs hjemmeside. 
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Vesterbrogade 6D, 
DK-1620 København V. 
Tlf: 39155161 

E-mail: info@producentansvar.dk 

Web: www.producentansvar.dk  
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