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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 hhv. elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), for 
batterier og akkumulatorer samt udtjente biler beskriver dette dokument, hvilke metoder der er benyttet og på 
hvilke grundlag DPA har foretaget regulering af gebyrberegningen for batterier for 2009.  
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Baggrund for reguleringen af gebyrerne 
I forbindelse med indførslen af producentansvar for batterier i 2009 blev batteriproducenterne i 2009 første 
gang opkrævet gebyr fra DPA. Da der på daværende tidspunkt endnu ikke var indberettet realiserede 
markedsførte mængder, skulle gebyrberegningen foretages på baggrund af producenternes forventede 
markedsførte mængder i 2009 (budgetmængden). Miljøstyrelsen har bestemt og indskrevet i 
batteribekendtgørelsen § 44 stk. 3, at der skulle foretages en regulering af 2009-gebyrerne, når de faktiske 
markedsførte mængder forelå – det vil sige efter fristen for indberetning af realiserede 2009-data til DPA 31. 
marts 2010. 

Reguleringsmetoden 
Reguleringen er foretaget på baggrund af differencen mellem de budgetmængder, som producenterne 
indberettede i 2009, og de faktiske realiserede markedsførte mængder for 2009, som er indberettet i foråret 
2010.  

Den beregnede difference er multipliceret med de af Miljøstyrelsen godkendte, offentliggjorte gebyrsatser for 
2009. På baggrund heraf er der beregnet et udestående eller et tilgodehavende for de enkelte producenter.  

En regulering og fakturering af samtlige batteriproducenter samt efterfølgende opfølgning og rykkerprocedure 
ville udgøre en væsentlig opgave og medføre en uforholdsmæssig meromkostning for producenterne. Derfor 
har DPA besluttet, at beløb under DPAs minimumsgebyr på 250 kr. hverken debiteres eller krediteres 
producenterne. Det betyder, at det kun er producenter og importører, som har en total difference for de tre 
batterikategorier på mere end 250 kroner i forhold til den oprindelige beregning, som er blevet faktureret eller 
krediteret.  

Datagrundlag 
Datamaterialet til grundlag for reguleringen er baseret på udtræk fra producentregistret.  

Den endelige fakturering af reguleringen er foretaget sammen med den ordinære fakturering af gebyrer for 
2010, således at de administrative omkostninger minimeres. 

Faktureringsprocedurer 
Nogle kollektive ordninger har ønsket, at faktureringen af deres medlemmer sker via den kollektive ordning, 
hvorimod andre kollektive ordninger ønsker, at producenten faktureres direkte.  

Udgangspunktet for denne skelnen er tilhørsforholdet på faktureringstidspunktet. Det betyder, at producenten, 
der er trådt ind eller ud af en kollektiv ordning i løbet af året faktureres på baggrund af tilhørsforholdet på 
faktureringstidspunktet. 

Opfølgning og rykkerprocedurer 
Når faktureringsgrundlaget er dannet, faktureres producenterne og de kollektive ordninger med 8 kreditdage, 
hvorefter første betalingsopfølgning laves. Såfremt betaling ikke er modtaget, udsendes 1. rykkerskrivelse. 
Yderligere 8 dage senere gennemføres 2. betalingsopfølgning. Såfremt betaling ikke er modtaget fremsendes 2 
rykkerhenvendelse. I forbindelse med udsendelse af fakturaer og eventuelle rykkerskrivelser vil en række 
producenter gøre indsigelser, og i de tilfælde, hvor DPA kan tiltræde ændringerne, vil producenten skulle 
krediteres og en ny faktura fremsendes. Disse fakturaer indgår i en ny opfølgnings- og rykkerprocedure.  

Der var i 2010 en lille gruppe producenter, hvor reguleringen resulterede i en tilbagebetaling for 2009, hvor det 
tilbagebetalte beløb oversteg opkrævningen af gebyr for 2010. I de tilfælde er producenterne blevet kontaktet 
individuelt med henblik på indsamling af bankoplysninger til brug for den faktiske tilbagebetaling. 
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Yderligere skal det bemærkes, at en række producenter vil være ophørt i løbet af året, og såfremt status hos 
cvr.dk er ”Ophørt”, afskrives beløbet som tab på debitorer i regnskabet hos DPA. 

Bemærk at de af DPA angivne retningslinjer til enhver tid kan påklages til Miljøstyrelsen. 

 

 
Dansk Producentansvar, 2022 

Vesterbrogade 6D, 
DK-1620 Kbh. V 
Tlf: 39155161 

E-mail: info@producentansvar.dk 

‘Web: www.producentansvar.dk  
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