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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 principperne for korrekt indbetaling af 
gebyrer og DPAs fakturering af disse. 
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3 Dansk Producentansvar 

Særskilt fakturering for WEEE, BAT og ELV 
Driften af DPA er finansieret via gebyrer, som betales af producenterne. Da der er tale om tre individuelle 
lovgivninger for henholdsvis WEEE, BAT og ELV, skal de tre ordninger hver især være selvfinansierende. Det 
betyder, at gebyrer for WEEE, BAT og ELV beregnes og faktureres særskilt. Derfor vil producenter, som både er 
registreret for WEEE, BAT og ELV modtage fakturaer fra DPA, specificeret for henholdsvis WEEE, BAT og ELV i 
forbindelse med den årlige fakturering af gebyrer.  

Betalingsbetingelser 
DPA fakturerer gebyrer med 14 dages betalingsfrist. 

Ved manglende betaling 
Betales en faktura ikke inden for den angivne betalingsfrist, foretages følgende med hver 14 dages varsel: 

1. Fremsendelse af påmindelse 
2. Varsel om sletning fra producentregistret 
3. Sletning af registreringen for producentansvar 

Såfremt producenten efter ovenstående 3 varselsperioder ikke har betalt gebyret, eller har henvendt sig til DPA 
og anført fejl i gebyrberegningen, slettes producenten og sagen overgives til Miljøstyrelsen, idet den manglende 
betaling udgør en misligholdelse af producentansvaret. Producenten kan derefter ikke lovligt sælge sine 
produkter i Danmark.  

Opdatering af kontaktoplysninger 
DPA fremsender faktura med gebyrer til producentens digitale postkasse. Bemærk at det er producenten, der 
alene er ansvarlig for at vedligeholde virksomhedens kontaktoplysninger i producentregistret, ligesom 
producenten er ansvarlig for, at stamoplysningerne sikrer rettidig og korrekt betaling.  

Udenlandske producenter som ikke er omfattet om kravet om en bemyndiget repræsentant vil fakturaen blive 
sendt til producenten officielle kontakt e-mail adresse, som er angivet i registreret af producenten. 

Ønsker producenten fortsat at markedsføre omfattede produkter på det danske marked vil det kræve, at 
producenten registrerer sig på ny. Dette vil afstedkomme et nyt registreringsgebyr samt fakturering af den 
manglende betaling. 

Transaktionsomkostninger ved betaling af gebyrer 
DPA beregner og fakturerer udelukkende gebyrer i danske kroner (DKK). Derfor accepteres kun indbetaling af 
det eksakte gebyr i DKK. 

Såfremt en producent ønsker at foretage betaling af gebyrer til DPA fra adresser uden for Danmarks grænser, 
kan dette afstedkomme ekstraomkostninger, fx i forbindelse med valutatransaktioner og overførselsgebyrer. 
Disse omkostninger er DPA uvedkommende, og det er producentens ansvar og forpligtelse at kontrollere, at det 
beløb, der indbetales til DPA, er eksakt identisk med beløbet, der fremgår af fakturaen.  

For de nærmere krav til betaling af gebyrer henvises til dokumentet ”Vejledning fra DPA: Betalingsanvisning”. 

Fakturering af gebyrer til DPA via en kollektiv ordning 
Nogle kollektive ordninger tilbyder samfakturering, hvilket betyder den kollektive ordning laver et udlæg på 
vegne af producenten. Den kollektive ordningen bliver hermed betalingsadministrator. Såfremt betalingen ikke 
sker rettidigt og korrekt, vil DPA rette kravet om betaling til producenten. 
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