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Disposition

• Kort om DPA
• Omverdenen, opgaver og ansvarsfordeling

• Formål med indberetningssystemet
• Tildeling, overvågning af DK-og EU-miljømål

• Lovgivningen nu og fremover:
• Udvidet producentansvar, harmonisering, minimumskrav til 

producentordninger og skærpede miljømål 

• Free-riders:
• Rollefordelingen mellem DPA og Miljøstyrelsen
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Hvad er formålet med 
DPA?
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Når Elretur klarer det hele



Vores formål
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• DPA er en objektiv non-profit institution, som er oprettet i medfør af 
Miljøbeskyttelsesloven og med en bestyrelse bestående af 
toneangivende brancheorganisationer. Formålet er at udvikle, 
administrere og drive et nationalt og lovpligtigt register for 
producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr, 
batterier og biler i henhold til den europæiske miljølovgivning om 
producentansvar.

• Vores opgave er at etablere systemer, der understøtter monitorering 
af de miljømålsætninger, som er fastsat i direktiver, forordninger og i 
den nationale lovgivning, og samtidig give producenterne de bedste 
muligheder for at medvirke aktivt til realisering af målsætningerne 
ved markedsmæssige aktiviteter.

• Vi indsamler og systematiserer information og data og stiller denne 
viden til rådighed for virksomheder, myndigheder og øvrige aktører.



Omverdensmodel og ansvarsfordeling
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▪Hvad laver vi i DPA?

▪ Clearing house (flere kollektive ordninger og individuelle producenter)

▪ Udvikler og driver lovpligtige IT-systemer under forvaltningsmæssigt ansvar

▪ Modtager data til at beregne opnåelse af fastsatte EU-miljømål

▪ Beregner andele af elektronik og batterier, som skal indsamles i kommunerne

▪ Sikrer gennemsigtighed for at undgå konkurrenceforvridning

▪ Samarbejder med relevante myndigheder og EU-register netværk

▪ Myndighedskompetance til at træffe afgørelser (scoping)

▪ Free-rider overvågning i samarbejde med Miljøstyrelsen

Data
▪ Det nationale producentansvarsregister (PAR)
▪ Via producentansvar.dk

Hallo, Carl Åge, nej vi kan 
desværre ikke komme og 

hente dit gamle køleskab…

https://producentansvar.dk/


Styr på det hele

En objektiv data- og videnbaseret organisation
blandt mange aktører med forskellige interesser.

• Når jura kodes i ”Word”  - fra lovgivning til  IT-system.

• Hvad og hvem er omfattet (scoping) i DK og EU

• Forskellige aktører og interesser- producenter og kommuner

Registrerede virksomheder Antal

Kollektive ordninger 6

Alle registrerede producenter og importører 2215

- heraf individuelt registreret 1073

- heraf udenlandske 251



Formål med indberetningssystemet
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Indberetningssystemet



Den grundlæggende datamodel
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1. Markedsførte produkter

2. Indsamlede udtjente 
produkter

3. Miljøbehandlede udtjente 
produkter

Gælder for alle producentansvarsområder:
Elektronik
Batterier
Biler

Også de kommende…
Emballage
Engangsplast

Indberettes af:
• Kollektive ordninger
• Individuelt registrerede 

producenter



Lovpligtige mængdedata i 
producentansvarsregistret (PAR)

• Til husholdningslignende brug
• Til erhvervsmæssig brug

• Ansvarsoverdraget
(kun til erhverv)

• Reeksporteret
(skal dokumenteres)

Markedsført

• Kommunalt (via tildeling)
• Kollektiv plads (regionalt)
• Producents egen tilbagetagning

Indsamlet • Sendt til behandling
• Forberedelse til genbrug
• Genanvendelse
• Forbrænding (ej batterier)
• Deponeret (Rest)

BehandletMiljømål 1: 
Indsamlingsprocent
(Nationalt)

Miljømål 2:
Genanvendelses-
og nyttiggørelsesprocent
(Nationalt og pr. producent)

Indberettes i perioden 1. januar til 31. marts



Kvittering for indberetningen
og attestering af markedsførte 
EE-produkter
• Alle skal underskrive /digitalt signere en indberetningserklæring som 

afslutning på indberetningen.
• Forvaltningsmæssigt krav at ”ejer” er bekendt med de data, som lagres og 

behandles til videre brug.
• Fejl ved indtastninger m.v.  kan opdages og rettes efter dataoverførsel fra SKAT 

eller kollektiv ordning.

• Elektronik producenter (kun dem indtil videre!) skal indkalde en revisor, 
hvis deres omsætning af elektronikprodukter er over 1 mio. DKK (se øvrige 
kriterier på vores hjemmeside). Revisor skal udarbejde en revisorerklæring.

• Hvis fritaget for revisorerklæring, skal ledelsen bekræfte rigtigheden af de 
indberettede markedsførte mængder.

Hvorfor?
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Fordi jeres indberetning bruges 
til:

• Beregning af tildelingsordningen
DPA beregner hvert år producentfordelingen af borgernes udtjente 
produkter, som skal afhentes på kommunale genbrugspladser i Danmark. 
På disse 400 indsamlingssteder skal producenterne hvert år levere 
opsamlingsmateriel og afhente elektronikaffald og bærbare batterier.

• Beregning af finansiel sikkerhedsstillelse
for tilbagetagning af udtjente produkter fra borgere. Sikkerhedsstillelsen 
skal anvendes, hvis producenterne ikke varetager deres forpligtelser om 
at indsamle elektronikaffald fra de tildelte kommunale indsamlingssteder. 

• Beregning af lovpligtigt gebyr til DPA.
Det årlige gebyr beregnes på baggrund af de indberettede markedsførte 
mængder.

• Årlig statistik og afrapportering til Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen.
Data om Danmarks opfyldelse af producentansvar skal afrapporteres til 
EU-Kommissionen. Disse data bliver anvendt til at undersøge, hvorvidt 
Danmark, som helhed, lever op til de fastsatte miljømål for indsamling og 
ressourceudnyttelse af udtjent elektronik og batterier 
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NYT!: DPA har afleveret forslag i forbindelse med 
kommende bekendtgørelser, om at indføre et såkaldt 
”Indsamlingsbidrag” som skal rettes mod individuelle 
producenter, dvs. udenfor kollektiv ordning – hvis 
markedsandel er ”for lille” til at blive tildelt indsamling i 
en kategori.

Indsamlingsbidraget skal under givne forudsætninger 
udbetales til kollektive ordninger, som har indsamlet på 
disse virksomheders vegne.



Tildelingen
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Alle elektronikprodukter og bærbare batterier fra borgere i
98 kommuner fordelt på 400 indsamlingssteder



Statistik og afrapportering

DPAs årlige statistik – unikke data

• Data bruges af
• Miljømyndigheder i DK og udland

• Kommuner

• Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

• Presse og konsulentvirksomheder

• Øvrige interessenter

• Samt jer selv
• Kommende minimums-lovkrav om offentliggørelse af 

opfyldelse af miljømål
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Overblik og hvad bliver det næste?
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Lovgivningen



Lovgivningen -Producentansvaret er kommet for 
at blive -og der kommer mere af det!
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Hvad var/er målsætningerne:
Starten
Etablere grundlæggende strukturer i EU
• Separate indsamlingssystemer
• Indsamle minimum 4 kg/indb./år af husholdningsudstyr
• Gøre producenterne ansvarlige
• Datasystemer (monitorering)

Revision 
Optimere etablerede strukturer i EU
• Indsamle minimum 65% af den solgte mængde
• Fokus på at økonomien skal repræsentere den reelle økonomi i ressourcerne
• Krav om forbedring og standardisering af datasystemerne (monitorering)
• Ændring af kategorier- hensyn til behandlingslogistik
• Kvalitet i behandling af udtjent udstyr (baseret på EU-standarder)

Udvidet producentansvar
Forøge krav til performance og øget ansvarliggørelse af producenterne
• Indførsel af minimumskrav i producentansvar i alle medlemsstater
• Nye krav til indsamling og genanvendelse via standarder
• Graduerede gebyrer
• Fuld implementering af emballagedirektivet -og meget mere..

Nyt ved
implementering, 
år 2006

Nyt ved
implementering
i DK, år 2018-2022

Fra 2023/2025
og fremadrettet



Lovgivning nu- 2022-2025

Skærpelse af krav til producentansvaret på flere områder. 

• Miljømål øget: Indsamlingsprocent på 65% og genanvendelse og 
nyttiggørelse op 5% 

• Nuværende indsamlingsprocent er på knap 45%

• Implementering af producentansvar på emballage i Danmark
• Vedtaget i lov og i kraft december 2024. Politiske forhandlinger om 

ansvarsplacering og organisering pågår

• Minimumskrav til alle EU-medlemsstaters producentansvar
• Vedtaget i lov og i kraft januar 2023. Afventer bekendtgørelser. 

• DK-liberalisering af indsamling af WEEE  
• Stadig uvist hvordan!
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Hvad vi om kommende 
emballagelovgivning?

1. Danmark (og Slovenien!) er de eneste lande i EU, som ikke har 
implementeret fuldt producentansvar for emballage jf. direktivet 
fra 1994. 

2. Nye regler om udvidet producentansvar for emballage og 
oprydningsansvar for engangsplast skal træde i kraft senest i 
2025 (oprydningsansvar for cigaretskod senest i 2023), jf. 
direktivkrav.

3. Regeringen har oprettet Samarbejdsforum for producentansvar 
(SAF) bestående af erhvervsorganisationer og kommunale 
organisationer.

4. DPA er kandidat til at blive register-og indberetningsorganisation 
– afventer stadig de politiske forhandlinger og bekendtgørelse(r).

5. Stort set alle producentansvarlige for elektronik er omfattet af 
emballagedirektivet.
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https://mst.dk/media/222325/samarbejdsforums-anbefalinger-til-producentansvar_18-juni-2021.pdf


Minimumskrav i kraft 5. januar 
2023

Danske bekendtgørelser forventes i høring 9. maj 2022

• Hormonisering af alle producentansvars bekendtgørelser

Minimumskravene i grove træk

• Øget gennemsigtighed ved kollektive ordningers økonomi og 
miljøbehandling

• Graduering af gebyrer - kriterie i DK er produkter med og uden 2-års 
reklamationsret- Så vidt vides!

• Offentliggørelse af den enkelte producents (eller ordnings?) opnåelse af 
miljømål for genanvendelse og nyttiggørelse
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Minimumskrav: Offentliggørelse af
miljømål – findes i jeres Årsrapport

20



Fra DPA Årsrapport: 
Jeres opfyldelse af EU-miljømål

21

Jeres genanvendelses-
og nyttiggørelses 
procent. Beregnes på 
baggrund af jeres / 
Elreturs indberetning

EU mål er 
fastsat i 
direktiver og 
danske 
bekendtgørelser

(Kg)



Definition, status og rollefordeling mellem DPA og Miljøstyrelsen
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Free-riders



Free-riders
Definition: En person eller en virksomhed som opnår en fordel, uden at 
betale for den, optjene eller bidrage til den.

• Typer af free-ridere
• Virksomheden importerer eller fremstiller og afsætter omfattede produkter, 

uden at være registreret.

• Virksomheden er registreret, men indberetter 0-1 kg, år efter år. Ingen 
tilbagetagningspligt og betaler minimumsgebyr.

• Ubevidst eller bevidst unddragelse? Men I betaler for dem…

• Identifikation af free-ridere
• Anmeldelser via DPA hjemmeside/ Konkurrentovervågning

• Brancherettede informationskampagner med svarblanket.

• Told og SKAT (Indførsel af produkter)

• Udbudskrav mv.
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Anmeldelse af 
virksomhed til DPA

MST modtager 
anmeldelse, 

indhenter 
oplysninger om 
virksomheden.

DPA modtager 
udvalgte 

virksomheder til tjek 
i register

MST fremsender 
orienteringsskrivelse 

og derefter 
indskærpelse

DPA modtager 
anmodning om at 

foretage afgørelse

MST politianmelder 
den omfattede 

virksomhed

”MST prioritering: Ud fra den samlede mængde 
potentielle free-riders udvælges, ved hjælp af følgende 
prioriteringskriterier, de væsentligste virksomheder, til 
afgørelsesprocedure (omfattet af reglerne eller ej) hos 
DPA:

• Virksomhedens størrelse
• Konkurrencevilkår og tillid til systemet (brancherettet)
• Betydning på markedet og helhedsbetragtning (f. 
mængden og betydningen af generet affald)” , MST 2020

DPA og Miljøstyrelse (MST): Samarbejde ved anmeldelse af potentielle free-ridere

X 3

Eksemplet viser situationen, 
hvor, at virksomheden ikke 
reagerer på indledende 
skrivelser fra MST og/eller 
afgørelse fra DPA.

Virksomheden har 
klageadgang til MST over 
DPAs afgørelse



EU samarbejde om bla. målevejledning og 
Miljøstyrelsen om nye bekendtgørelser



Nye produkter? Spørg os

• Eller tag testen på producentansvar.dk
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https://producentansvar.dk/


Tak! Spørg gerne ☺

Susan Christensen
Informationskoordinator

Dansk Producentansvar
April 2022


