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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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3 Dansk Producentansvar 

DPA oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven 
DPA er en privat selvejende organisation, som er oprettet i 2005 i medfør af Miljøbeskyttelses-loven, for at løse 
en række opgaver i relation til det lovbestemte producentansvar, der gælder for producenter og importører af 
elektrisk udstyr, batterier og automobiler. 

DPAs aktiviteter finansieres af gebyrer fra ovennævnte producenter og importører. Gebyrerne er reguleret i 
bekendtgørelserne for områderne WEEE (udtjent elektrisk udstyr), BAT (batterier og akkumulatorer og ELV 
(udtjente biler). En del af gebyrerne er såkaldte mængdebaserede gebyrer, som fastsættes hvert år og 
godkendes af Miljøministeriet. 

Da DPA udfører offentligretlige opgaver er DPA underlagt tilsyn fra Miljøstyrelsen og er tillige omfattet 
Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Desuden er DPA forvaltningsmæssige aktiviteter, økonomifunktion og 
årsrapport underlagt årlig revision af Rigsrevisionen. 

Organisering af DPA 
DPA er organiseret med en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeren. DPA består af et sekretariat, i hvilket 
direktøren ansættes af bestyrelsen. Der forefindes et kommissorium for bestyrelsens arbejde. 

Vedtægterne for DPA er godkendt af miljøministeren. 

En stor del af økonomifunktionerne for DPA varetages af en 3. part. Reguleringen af de funktioner, som løses af 
3. part, sker ved en underskreven aftale mellem 3. part og DPA. 

Revision 
DPA og 3. part økonomifunktionen revideres af såvel intern revision som af Rigsrevisionen. Bestyrelsen i DPA 
har med Deloitte indgået aftale om, at Deloitte fungerer som en intern revisor. Deloitte varetager således den 
overvejende del af den regnskabstekniske revision, mens Rigsrevisionen foretager forvaltningsrevisionen.  

Den del af det revisionstekniske arbejde, der udføres af Deloitte, er baseret på en aftale mellem Rigsrevisionen 
og Deloitte, hvori Rigsrevisionen har instrueret Deloitte om, hvilke revisionselementer der skal arbejdes med.  

Den del af det revisionstekniske arbejde, som varetages af Rigsrevisionen, bygger på en aftale mellem 
Rigsrevisionen og Miljøministeren, en såkaldt § 9 aftale. Rigsrevisionen repræsenterer Folketinget i forbindelse 
med kontrol af aktiviteterne i DPA. 

Revisionsprotokollater 
Resultatet af revisionen af DPA foreligger i form af revisionsprotokollater fra såvel intern revision, Deloitte, som 
fra den eksterne revision, Rigsrevisionen. Protokollaterne tilgår bestyrelsen i DPA og Miljøministeren. 

Årsrapport 
Den reviderede årsrapport samt protokollater fra intern og ekstern revisor tilgår bestyrelsen og miljøministeren, 
og offentliggøres tillige på DPAs hjemmeside.  

Figur: Kontrol- og revisionssystem for DPA 
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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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