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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. 

I henhold til reglerne om producentansvar for hhv. elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), for 
batterier og akkumulatorer samt udtjente biler beskriver dette dokument procedurerne for DPAs modtagelse og 
registrering af de lovpligtige revisorerklæringer i forbindelse med producenternes årlige mængdeindberetning.  
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Baggrund 
I henhold til bestemmelserne i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen skal de data, der indberettes til DPA for 
produkter, der markedsføres til slutbrugere i private husholdninger, være attesteret af revisor. Alternativt skal 
der efter nærmere angivne regler foreligge en ledelseserklæring. Reglerne for valg af erklæring fremgår af DPAs 
hjemmeside. Revisor- og ledelseserklæringer skal udfyldes i den elektroniske standard som findes på DPAs 
hjemmeside.  

Indsendelse af revisor- og ledelseserklæringer 
Producenter, der markedsfører produkter, som er omfattet af producentansvar skal indsende enten en 
ledelseserklæring eller revisorerklæring til DPA. Producenter, som er omfattet af revisionspligten, skal senest 
31. maj hvert år indsende: 

• Ledelseserklæring  
eller 

• Revisorerklæring 
eller  

• Ledelseserklæring vedr. udskudt revisorerklæring  

Administrativ behandling af de modtagne 
revisorerklæringer 
Der er to instanser involveret i behandlingen af de fremsendte revisorerklæringer; DPA og Miljøstyrelsen. 

• DPAs registrering: 
DPA udfører elektronisk modtagekontrol, registrering og arkivering, samt udarbejder en oversigt over 
de indkomne erklæringer, samt en liste over de virksomheder, der ikke har indsendt en ledelses- eller 
revisorerklæring. Miljøstyrelsen modtager hvert år en rapport fra DPA, som beskriver resultatet af den 
årlige indberetning af ledelses- og revisorerklæringer. 
 

• Miljøstyrelsens tilsyn og kontrol: 
Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndigheden over for producenterne, kan på baggrund af rapporten fra 
DPA herefter vurdere de indkomne erklæringer og skønne i hvilket omfang, der er behov for yderligere 
kontakt til og tilsyn med virksomheden. 

DPAs registrering af de indkomne revisorerklæringer 
DPA modtager revisor- og ledelseserklæringer fra producenterne og registrerer datoen for modtagelsen i det 
elektronisk/administrative system. 

Arkivering 
En gang årligt afleverer DPA en rapport vedrørende producenternes indberetning af ledelses- og 
revisorerklæringer.  

Rykkerprocedure 
Når en erklæringstype er valgt og evt. udfyldt, men ikke modtaget i underskrevet stand hos DPA efter 14 dage, 
udsendes en elektronisk påmindelse til producenten med anvendelse af den e-mailadresse, som virksomheden 
har registreret i producentregistret. 

Har producenten ikke valgt en erklæringstype i det elektroniske forløb, eller har DPA ikke modtaget en 
underskrevet revisor-/eller ledelseserklæring den 31. maj, udsendes en elektronisk påmindelse til producenten, 
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hvori denne opfordres til at afslutte erklæringsforløbet hurtigst muligt. For producenter, der har valgt udskudt 
revisorerklæring, sendes rykkeren efter udløb af den frist, som producenten har oplyst på ledelseserklæring 
vedrørende udskudt revisorerklæring. 

Ved årets afslutning udsendes der en elektronisk besked til alle producenter, som DPA ikke har modtaget en 
erklæring fra. Heri oplyses, at virksomheden ikke har opfyldt pligterne i producentansvaret, og at sagen vil blive 
videregivet til Miljøstyrelsen til videre sagsbehandling. 

Miljøstyrelsens kontrol og tilsyn 
Det er alene Miljøstyrelsen, der som tilsynsmyndighed afgør, hvorvidt der skal foretages videre kontrol og 
sagsbehandling i forhold til de modtagne revisorerklæringer. Miljøstyrelsen kan efter ønske, hos DPA, rekvirere 
de data, som er indberettet til producentregistret for en eller flere producenter, herunder ledelses- og 
revisorerklæringer. 

 
Dansk Producentansvar, 2022 

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

E-mail: info@producentansvar.dk 

‘Web: www.producentansvar.dk  
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