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2 Dansk Producentansvar 

Vigtige datoer I skal huske:Hvad?Hvordan?1. januar: Årlig indberetning starter + Rettelser til sidste års 
indberetningUdover indberetning for forgående år, skal alle ændringer og rettelser foretages i perioden og senest 
inden 31. martsNår du er logget ind skal du oprette en korrektionsanmodning15. januar: SkrotbilerOphuggeres 
indberetning af miljøbehandlede biler starterIndberetningen foretages frem til 15. april15. februar: Bærbare 
batterierFrist for indberetning af bærbare batterier til SKATSKAT overfører jeres mængder af bærbare batterier til 
DPA senest 15. marts15. marts: BilerData for importerede bilerMotorstyrelsen overføre data på importerede biler til 
DPA31. marts: Årlig indberetning for elektronik, batterier og biler slutterSystemet lukker for indberetningIndberetning 
skal være foretaget OG indberetningserklæring skal være underskrevet15. april: SkrotbilerOphuggernes indberetning 
af miljøbehandlede biler slutterIndberetning skal være foretaget og godkendt31. maj: Attestering af indberetning af 
elektronikFrist for signering af ledelses- eller revisorerklæring for indberetning af elektronikLogin og vælg 
menupunktet Erklæringer 

Trin-for-trin-vejledning til hvordan nye producenter/importører foretager 
registrering, samt hvordan den årlige indberetning foretages. 
 

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. 

 

  

http://www.dpa-system.dk/
http://www.dpa-system.dk/
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Vigtigt at vide inden registrering 
Virksomheder, i form af producenter og importører, der som første omsætningsled markedsfører elektriske og 
elektroniske produkter, batterier eller biler på det danske marked, er som udgangspunkt omfattet af 
miljølovgivningen om producentansvar.  

Producentansvaret medfører, at virksomheden skal foretage en registrering hos DPA for lovligt at kunne 
markedsføre sine produkterindenfor produktgrupperne elektronik, batterier og biler. Tilsvarende gælder for 
udenlandske selskaber, etableret i et EU-land, der fx via internettet sælger omfattede produkter til slutbruger 
på det danske marked, skal registreres sig for producentansvar i Danmark via en bemyndiget repræsentant med 
et dansk CVR-nummer. Udenlandske virksomheder uden for EU, skal registreres direkte i registret, hvis de 
sælger til slutbruger i Danmark. 

 

Figur 1: Hvilken type virksomhed skal foretage registrering i Danmark? 
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Produktekategorier  
 
I forbindelse med registreringen skal producenten oplyse, hvilke(n) kategori(er)  produktet tilhører, samt for 
elektrisk udstyrs vedkommende, om udstyret kan finde anvendelse i husholdninger eller om det er udstyr kun 
fremstillet til erhvervsmæssig brug, For batterier skal den kemiske stofgruppe angives. 

Tabel 1: Indberetningskategorier for elektronik, batterier og biler 

Elektronik kategorier Underkategorier - Slut-bruger 

1. Udstyr med temperaturudveksling 

Husholdning 

eller 

Erhverv 
 

2. Udstyr med skærm eller monitor over 100 cm2 

3. Lyskilder 

4. Stort udstyr >50 cm 

5. Småt udstyr <50 cm 

6. Småt IT-teleudstyr <50 cm 

7. Solcellepaneler 

Batterier Underkategorier - Stofgrupper 

Bilbatterier Blysyre 

 
Nikkel Cadmium (NiCd) 

Andre (Lithium mv) 

Industribatterier Blysyre 

 
Nikkel Cadmium (NiCd) 

Andre (Lithium mv) 

Bærbare batterier Kviksølv (Zink, Kviksølv Oxid, Sølv Oxid) 

 

Blysyre 

Nikkel Cadmium (NiCd) 

Andre (Lithium mv) 

Biler Underkategorier 

Personbiler 
Ingen,  men indberettes i stk. 

Varebiler 
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Specielt for bærbare batterier 
 
Producenter, der markedsfører bærbare batterier, skal hvert år i perioden 1. januar - 15. februar, oplyse det 
foregående kalenderårs markedsførte mængder i kilo af bærbare batterier til SKAT. SKAT overfører herefter 
disse data til DPA.  

Specielt for biler 
 
For import af nye og brugte biler, som for første gang importeres til anvendelse i Danmark, modtager DPA data 
fra Motorstyrelsen inden 15. marts hvert år. Biler indberettes i stk. 

Kollektive ordninger 
 
For producenter, der er medlem af en kollektiv ordning, forestår den kollektive ordning normalt registreringen 
og indberetningen til DPA på producentens vegne. Dog skal producenter, der markedsfører bærbare batterier, 
selv indberette disse mængder til SKAT. Det er også producenten selv, der skal underskrive en digital 
bekræftelse på registreringen, samt på den årlige Indberetningserklæring.  

Det er til enhver tid producentens ansvar at kontrollere om stamdata er korrekte og opdaterede. 
 

Adgangskrav 
 
Det gælder for alle virksomheder med et dansk CVR-nummer, at der skal anvendes Virksomheds Nemid til login 
og signering, når brugeradgangen er aktiveret. Udenlandske virksomheder logger ind med adgangskode efter 
aktivering af aktiveringsmail. 
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Registrering  
1. For at oprette jeres virksomhed, skal I gå ind på www.producentansvar.dk - registrering eller ved de 

indgange som pilene viserTryk på Opret registrering. 

 

 

NB! I kan evt. tage den korte test fra forsiden af producentansvar.dk for at finde ud af mere om jeres 
producentansvar. 

 
 

https://producentansvar.dk/produkter-og-ansvar/registrering/
https://producentansvar.dk/
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2. Indtast CVR-nummer og data kan hentes fra CVR-registret.  Udfyld alle påkrævede felter Tryk GEM. 
 

 

3. Efter ca. 2 minutter modtager du en mail med aktiveringslink som du klikker på. (Tjek evt.spamfilter) 
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Login på producentansvar.dk  

4. Tast Brugernavn og Adgangskode. (Udenlandske virksomheder er nu logget ind.) Virksomheder med dansk 
landekode bliver bedt om at tilknytte deres virksomheds NemID, som skal benyttes fremover. Vælg  om du 
vil benytte ”Nøglekort” eller ”Nøglefil”.  

 
 

 

 

 

Vær opmærksom på, at al information fra DPA tilgår de angivne e-mailadresser. Det er producenten, der 
har det fulde ansvar for at sikre, at informationer fra DPA tilgår de relevante personer i virksomheden. 
Derfor skal kontaktperson og e-mail tilhøre en person, som er ansat i virksomheden.  

https://producentansvar.dk/
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Tilknytning af kategorier og budgetmængder 
Under menupunktet ”Kategorier og mængder” afmærkes de produktkategorier inden for elektrisk udstyr (WEEE) 
og/eller batterier (BAT) og/eller Biler (ELV), som er I jeres produktsortiment, og som I dermed har 
producentansvar for. Læs mere om kategorierne på producentansvar.dk. 

For elektrisk udstyr registreres kategorierne under slutbruger ”Husholdning” eller ”Erhverv” alt efter om udstyret 
kan forefindes i private husholdninger eller lignende, eller om det eksplicit er fremstillet til erhvervsmæssig 
brug. Det er muligt at afmærke begge typer slutbruger ud for hver relevant kategori.  
 

5. Ved fanerne i toppen vælges eller tilføjes årstal. Kategorierne markerer du ved at markere knapperne fra 
rød til grøn. Indtast budgetmængder i kg (forventede solgt i indeværende år). Tryk Gem i bunden. 
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Tilmeld kollektiv ordning 
Hvis I ønsker at være medlem af en kollektiv ordning, kan denne tilknyttes under menupunktet Kollektive 
Ordninger i menuen til venstre. Den valgte ordning vil modtage en mail, som de kan vælge at acceptere eller 
afvise  

6. Vælg menupunkt ”Kollektive ordninger” til venstre, vælg den kollektive ordning i dropdown menuen ud for 
hver kategori, tryk Gem 

 

Angiv mærker 
Under menupunktet "Virksomhedsoplysnigner" angives de varemærker som I har producentansvar for. 

7. Vælg menupunkt ”Virksomhedsoplysninger” til venstre, vælg ”Mærker”, opret mærke ved at klikke på ”+” ud 
for produktområdet, tast varemærkenavn,  tryk Opret 

Gentag ved flere varemærker eller øvrige produktnavne 
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Bekræftelse af oprettelse i DPA-registret 
8. Efter valg af kategorier skal du huske at trykke på Bekræftelse i menuen til venstre. Her skal du digitalt 

signere bekræftelsen, for at få godkendt registreringen.  

 
Nb! NB! Når bekræftelsen er underskrevet er registreringen godkendt og menupunktet ændres fra Bekræftelse 
til Registreringsbevis.
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Indberetning 
I perioden 1. januar til 31. marts åbnes systemet for at modtage de data, som danner grundlag for den nationale 
producentansvarslovgivning. I denne periode skal alle producenter og importører. deres kollektive ordninger 
eller bemyndigede repræsntnter (andre EU-lande) indberette de mængder af elektrisk udstyr, batterier eller 
biler som er bragt i omsætning i Danmark, og eventuelt indsamlet/tilbagetaget og miljøbehandlet i det 
foregående kalenderår. 

HUSK! 

 De kollektive ordninger indberetter til producentregistret på vegne af de producenter, som er medlem i 
den pågældende ordning. 

 SKAT overfører data til producentregistret på vegne af producenter og importører af bærbare batterier 
og biler.  

 Bærbare batterier skal være indberettet til SKAT inden 15. februar. 
 

Sådan starter du 
1. Log ind på registret via Login på producentansvar.dk.  (Se punkt 4  ovenfor) 

 
Virksomheder, som ikke har fået registreret sig i tide, kan indberette for tidligere år, 

 hvor de har haft producentansvar. 

 

https://producentansvar.dk/
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Kategorier 
Under Menupunktet ”Kategorier og mængder” findes et overblik over de kategorier som virksomheden er 
registreret for efter fanen i det pågældende år. Det er muligt at til- eller fravælge kategorier, som passer til 
virksomhedens sortiment 

2. Fanerne i toppen viser indberetningsåret. Hvis der er rettelser til det foregående år, vælges dette år. 
Rettelser kan kun foretages i indberetningsperioden. Klik på Udvid i højre side for at se 
indtastningsfelterne. 

 

 

 

Det er mængden i kilo, som er afsat på det danske marked i hele sidste kalenderår, 
 der skal indtastes. 
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Markedsførte mængder- obligatorisk 
Markedsførte mængder elektrisk udstyr skal indberettes i kilo fordelt på kategorier og slutbrugere – dvs. hvor 
mange kg der kan finde anvendelse i husholdninger og mængden af udstyr, der udelukkende er fremstillet til 
erhvervsmæssig brug.  

De markedsførte mængder for batterier skal indberettes fordelt på natteritype og  stofgruppeniveau, dvs. hvor 
mange kg producenten har markedsført fordelt på indholdsstofferne: Blysyre, Nikkel Cadmium, Kviksølv og 
Andre (bla Lithium). 

Bærbare batterier indberettes til SKAT. Realiserede markedsførte mængder af bærbare batterier skal 
indberettes til SKAT, som overfører data til DPA. Indberetningen til SKAT skal ske senest 15. februar. 
 Læs mere om indberetning til SKAT på  vores hjemmeside under batterier  

 Importerede og solgte nye eller brugte biler indberettes i det antal stk., der er solgt, fordelt på person- og 
varebiler. Motorstyrelsen leverer data til DPA inden 15. marts hvert år. 

3. Tryk på Udvid til højre for kategorierne og indtast mængden i kg. Tryk GEM 

 

  

https://producentansvar.dk/produkter-og-ansvar/batterier/baerbare-batterier/
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Reeksporterede mængder - valgfrit 
 
En registreret producent eller importør, som har dokumentation for, at en andel af den indberettede, 
markedsførte mængde elektrisk udstyr i Danmark i samme år, efterfølgende er solgt og eksporteret ud af landet 
af et senere forhandlerled, har mulighed for at indberette denne reeksporterede mængde med henblik på 
refusion. Den eksporterede mængde skal rapporteres på det samme år som den øvrige markedsførte mængde. 
Der er ikke et lovkrav om at indberette de reeksporterede mængder. 

Husk! Der skal foreligge dokumentation i forbindelse med indberetning af reeksporterede mængder. Som 
dokumentation udfyldes en formular som uploades i forbindelse med producentens årlige indberetning og inden 
den 31. marts. Formularer for indeværende indberetningsåret og foregående år findes under menuen ”Erklæring 
om reeksport”, hvor de også uploades. 

Særligt om batterier 
Bærbare batterier, der forarbejdes til industribatterier (indgår i batteripakker der udelukkende er til industrielle 
formål), eller som eksporteres af køber (næste led), kan fratrækkes den markedsførte mængde af bærbare 
batterier, hvis der laves dokumentation herfor. Dokumentationen skal forelægges SKAT. Såfremt der foretages 
en regulering, overfører SKAT de korrigerede data til DPA. 

4. Hvis du har dokumenterbare eksporterede mængder tast mængden og tryk Gem eller lad feltet stå tomt. 
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Ansvarsoverdragede mængder - valgfrit 
 
Producenter/importører der markedsfører elektrisk udstyr med slutbrugere i erhverv eller bilbatterier eller 
industribatterier kan indgå aftale med et senere handelsled om dennes overtagelse af tilbagetagningspligten i 
producentansvaret. Dette benævnes ansvarsoverdragede mængder, og er en kontraktuel aftale mellem 
producenten og kunden, som ikke involverer DPA.dk- De ansvarsoverdragede kg er en andel af de markedsførte 
mængder, hvorfor mængden altid skal være lavere eller lig med de realiserede markedsførte mængder for det 
pågældende kalenderår. Er der ikke foretaget ansvarsoverdragelser, udfyldes intet.  

5. Hvis du har overdraget ansvaret for produkter til erhvervsmæssig brug, så tast mængden og tryk Gem eller 
lad feltet stå tomt  
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Indsamlede mængder  

Udover den solgte mængde i kg, bør I for jeres egen skyld, også indberette de 
mængder af elektronik eller batterier, som I har taget tilbage eller modtaget 
som brugte, defekte eller udtjente produkter, da disse mængder modregnes i 
jeres tilbagetagningspligt. 
For elektrisk udstyr til husholdning og for bærbare batterier skal producenten eller dennes kollektive ordning 
indberette den andel af elskrot/udtjente batterier, som producenten har indsamlet på de kommunale 
indsamlingssteder. Mængden angives som indsamling fra ”Kommunal indsamling”. 

Derudover kan producenten selv have tilbagetaget udtjente produkter/udtjente batterier eller modtaget disse 
gennem en distributør. Denne mængde skal registreres under ”Producents egen indsamling”. Summen af disse 
tre tal per kategori udgør den samlede mængde per kategori, som producenten har tilbagetaget. 

Tilsvarende har producenten, som er medlem af en kollektiv ordning, en andel i elskrot fra husholdninger og 
udtjente bærbare batterier, som indsamles på den kollektive ordnings egne indsamlingssteder. (Regionale 
indsamlingssteder). Denne mængde indberettes af den kollektive ordning, og kan ses på Årsrapporten under 
”Kollektiv indsamling”. 

6. Hvis I selv har taget defekte eller udtjente produkter retur, skal I indtaste mængden under Egen 
indsamling.Husk at trykke GEM! 

 

Skrotbiler 
Opgørelse af mængden af indsamlede  biler sker gennem Det digitale Udbetalingssystem for 
skrotningsgodtgørelse (DUS) 
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Behandlede mængder 
De mængder der er blevet indsamlet skal sendes til miljøgodkendte behandlingsanlæg med henblik på 
forberedelse til genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af ressourcerne i det elektriske udstyr og i 
batterierne – dette kaldes også miljøbehandling. 

For de kategorier der tidligere er registreret, skal det opgøres og indberettes, til hvilke(n) 
genvindingsvirksomheder, det udtjente elektronik/batterier er sendt til miljøbehandling. 

 

Det er muligt at vælge blandt allerede registrerede genvindingsvirksomheder eller at tilføje en ny med 
landekode, CVR, navn og adresse. 

7. Tast Oplysninger om hvilke(t) miljøgodkendte anlæg, I benytter pr. kategori. Tryk Gem. 
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Efter valg af genvindingsvirksomhed oplyses pr. kategori for elektrisk udstyr og på stofgruppeniveau for 
batterier, hvor store mængder elskrot/udtjente batterier, der er ”Sendt til behandling”.  

For elskrot oplyses pr. kategori hvor stor en mængde (i kg), der blev sendt til behandling, og hvor stor en del 
heraf, der er forberedt til genbrug, genanvendt eller forbrændt med energiudnyttelse (i kg). 

Herefter beregner systemet det resterende felt, dvs. enten den genanvendte nyttiggjorte mængde eller 
effektivitetsgraden. Nyttiggørelse udgør summen af forbrændt med energiudnyttelse og genanvendelse. Den 
eventuelle rest, der hverken er forbrændt eller genanvendt, beregner systemet selv. 

8. Tast først mængden du har sendt til anlægget, derefter hvad anlægge har oplyst (som regel i %), der er kommet ud af 
behandlingen. Du skal selv omregne fra procent til kg. 

 

 

Specielt for batterier 
For udtjente batterier oplyses på stofgruppeniveau, hvor stor en mængde, der blev sendt til behandling, og 
herunder hvor stor en del, der blev behandlet med henblik på genanvendelse.   

Bemærk! Forbrænding er ikke en tilladt behandlingsmetode for batterier. 

Miljøbehandling af biler 
Ophuggers indberetning af udtagne stoffer i forbindelse med miljøbehandling sker via producentansvar.dk som 
linker til det tidligere bilordning.dk. Indberetningssystemet kaldes i daglig tale IMBpå under menuen ”For 
autoophuggere”. 
 

Indberetningsforløbet er slut – klik på ”Gem”. 
 

  

Beregningerne vil fremgå af producentens årsrapport, som også viser hvorvidt virksomheden 
 opfylder gældende miljømål. 
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Indberetningserklæring 
For at færdiggøre indberetningen skal du oprette en Indberetningserklæring. Du kan oprette erklæringen, når du 
trykker Gem i forbindelse med din indberetning, eller det kan gøres I menuen under Erklæringer – Opret 
Indberetningserklæring. 

9. Vælg i bunden af indberetningssiden eller under menuen til venstre under ”Erklæringen” 

 

Du skal underskrive med digital signatur. Når du har godkendt indberetningen med din underskrift vil der stå 
100% i Aktuel status.’ 

Digital underskrift 
Der er forskellige situationer i producentansvarsregistret, hvor du skal underskrive med en digital signatur. Her 
kan du se, hvordan det foregår, samt hvilke muligheder du har. Det er systemet Penneo, der anvendes. 

1. Når du skal underskrive vil du først se ordlyden  af, hvad du skal krive under på, Klik på Underskriv 

2. Der dannes et PDF-dokument. Klik på Videre til underskrift. 

3. Hvis du ikke logger på med - eller har et virksomheds Nemid, kan der vælges Touch signatur, som aktivere 
din mus og tastatur. 
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Nedenstående er vist underskrift med Touch. 
 

 

 

Klik på Underskriv dokumentet og din Indberetning er slut. 
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Dansk Producentansvar, 2021 

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

E-mail: info@producentansvar.dk 

‘Web: www.producentansvar.dk  

 

mailto:info@producentansvar.dk
http://www.dpa-system.dk/
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