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DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative
opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og
elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer.
Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre
bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv.
Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen (de til enhver tid
gældende lovtekster findes samlet på www.dpa-system.dk).
De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU direktiver for samme affaldstyper, nemlig det såkaldte
WEEE-direktiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver med nøjagtig titel og dato findes på
www.dpa-system.dk.
Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar for
indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at udstyret bliver behandlet
miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de 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 anvendes generelt 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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I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)
beskriver dette dokument, hvilke gebyrer producenter skal betale til DPA-System, herunder gebyrernes
anvendelse.

Gebyrer til DPA-System
Alle registrerede producenter og importører skal betale gebyrer til DPA-System. Gebyrerne består af et
éngangs-registreringsgebyr, et årligt mængdegebyr samt eventuelt et administrations- og
sagsbehandlingsgebyr for særlige ydelser.
TABEL 1: GEBYRER FOR ELEKTRISK UDSTYR 2016
Gebyrsats 2016 for WEEE
Éngangs-registreringsgebyr
Årligt mængdegebyr pr. kg
Tillægsgebyr for husholdningsudstyr pr. kg
- Husholdningsudstyr i alt

Beløb ex. Moms
(DKK)

Beløb ex. moms (DKK)

1000
Pr. kg

Pr. ton

0,02213

22,13

(+ 0,00662)
= 0,02875

(+ 6,62)
= 28,75

Minimumsgebyr

250

Timegebyr for ekstraordinær administration

709

Éngangs-registreringsgebyr
En registrering i producentregistret medfører et engangsgebyr på DKK 1000 ekskl. moms. pr. registrering.
DPA-System opkræver ét registreringsgebyr pr. lovområde for hhv. WEEE, BAT og ELV. Det betyder, at en
producent eller importør, der har registreret sig for både elektrisk udstyr og batterier, vil blive opkrævet ét
registreringsgebyr pr. lovområde. Dog nedsættes registreringsgebyret til DKK 500, hvis en producent allerede
har foretaget en registrering for et lovområde, og der også registreres i et nyt lovområde. Såfremt producenten
både registrerer sig for WEEE- og BAT-kategorier ved indtrædelse i producentregistret, betragtes WEEEregistreringen som den første og faktureres med DKK 1000.
Hvis en producent eller importør, fx som følge af misvedligeholdelse af sine registreringsforpligtelser, bliver
slettet af producentregistret, opkræver DPA-System et nyt registreringsgebyr ved genregistrering af
virksomheden.

Årligt mængdegebyr
Alle registrerede producenter og importører skal betale et årligt mængdegebyr til DPA-System. Gebyret er
beregnet med udgangspunkt i mængden af markedsført elektrisk udstyr. Gebyret anvendes til de
administrative omkostninger, som er forbundet med beregning og administration af tildelingsordningen
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(producenternes indsamling af elskrot), udvikling og drift af IT-registersystem, samt til øvrige administrative
opgaver.
Den årlige gebyrsats beregnes på baggrund af de samlede markedsførte mængder i det foregående år. Det er
således de mængder, som producenter og importører har indberettet pr. 31. marts, der danner grundlag for
årets gebyrberegning.
Nyregistrerede producenter og importører, der ikke har realiserede markedsførte mængder, og som derfor kun
har angivet budgetmængder i forbindelse med registreringen, faktureres udelukkende et registreringsgebyr.
Der bliver således ikke faktureret et mængdebaseret gebyr på baggrund af forventede markedsførte mængder.

Udviklingen i gebyrer til DPA-System
Fra 2010 er gebyrsatsen blevet differentieret i forhold til, i hvilken slutbruger kategori udstyret markedsføres.
Dette betyder, at det årlige, generelle mængdegebyr skal tillægges yderligere et gebyr, hvis det markedsførte
udstyr har slutbrugere i private husholdninger. Tillægsgebyret financierer tildelingsordningen for udstyr
beregnet til slutbrugere i husholdninger.
Fra 2013 har DPA-System måttet skifte beregningsmetode ved fastsættelsen af årets gebyrer. Således er
gebyrerne beregnet i ton og ikke som hidtil i kilo. Ændringen i beregningsmetoden skyldes, at anvendelse de
gængse afrundingsregler ville betyde, at gebyret enten ville blive for højt eller for lavt, hvis der blev rundet op
eller ned på øresatsen i kg.
TABEL 2: GEBYRSATSEN PR. KG MARKEDSFØRT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR 2006-2016
År
2016
2015
2014
2013**
2012
2011
2010

Generelt gebyr
Tillægsgebyr for husholdningsudstyr
Generelt gebyr
Tillægsgebyr for husholdningsudstyr
Generelt gebyr
Tillægsgebyr for husholdningsudstyr
Generelt gebyr
Tillægsgebyr for husholdningsudstyr
Generelt gebyr
Tillægsgebyr for husholdningsudstyr
Generelt gebyr
Tillægsgebyr for husholdningsudstyr
Generelt gebyr
Tillægsgebyr for husholdningsudstyr

2009
2008
2007
2006

Beløb i DKK pr. kg
0,02231
0,00662
0,02491
0,00822
0,02490
0,00760
0,01616
0,00486
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,03
0,02
0,02
0,06

*Kategorierne fremgår af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen Bilag 1.
** Beregningsmetoden er ændret. Gebyret bliver beregnet i ton i stedet for i kg.
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FIGUR 1: UDVIKLINGEN I GEBYRER FOR ELEKTRISK UDSTYR OG BATTERIER

Udviklingen i gebyrer til DPA-System i kroner pr. kg
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Minimumsgebyr
Hvis en producents samlede realiserede markedsførte mængder for et aktuelt år resulterer i en faktura på
mindre end 250 DKK, fakturerer DPA-System i stedet et minimumsgebyr på 250 DKK. Dvs. at en registrering
som minimum vil medføre et årligt gebyr på 250 DKK. En indberetning på 0 kg udløser således også et
minimumsgebyr.

Administrations- og sagsbehandlingsgebyr
DPA-System opkræver et såkaldt administrations- og sagsbehandlingsgebyr for ekstraordinære ydelser herunder ekstraordinær behandling af sager om sikkerhedsstillelse og tildelingsordning, samt ved ændringer
eller tilføjelser til allerede indberettede data. Gebyret udgør 709 DKK pr. anvendt time i 2016.

Opkrævningen af gebyrer (Fakturaen)
DPA-System fakturerer normalt registreringsgebyret umiddelbart efter modtagelse af registreringen.
Faktureringen af gebyret til dækning af DPA-Systems administrative opgaver finansieres på baggrund af den
årlige mængde indberetning. Opkrævningen foretages umiddelbart efter, at producenter og importører senest
den 31. marts har foretaget den årlige indberetning af markedsførte mængder til DPA-System og ministeren
har godkendt gebyrsatsen.
Såfremt virksomheden er en udenlandsk virksomhed, da er det virksomheden selv der dækker evt.
valutaomkostninger eller omkostninger til pengeinstitutters pengeoverførsler.
Læs om betingelser for gebyrindbetaling og fakturering og vejledning om betalingsanvisning fra DPA-System:
på www.dpa-system.dk.
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Beregning og godkendelse af gebyrsatser
Grundlaget for gebyrsatserne fremgår af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Gebyrsatserne for DPA-Systems
administrative opgaver bliver hvert år fastsat af Miljøministeren.

Henvendelse vedrørende fejlregistrering
Hvis der konstateres fejlregistrering eller ønskes ændringer til allerede indberettede data kan der, ifølge
bekendtgørelsen, foretages regulering af tidligere års data samtidig med den næstkommende årlige
indberetning, som finder sted i perioden fra 1. januar til 31. marts. Efterreguleringen af gebyrer følger ligeledes
den årlige fakturering i det indeværende år.
Ved ønske om regulering af allerede indberettede mængder, skal DPA-System kontaktes i den kommende
indberetningsperiode, da indberetningssystemet skal åbnes specielt for fejlrettelser for den enkelte
virksomhed.
Ændringer af indberetninger vedrørende alt elektrisk udstyr skal attesteres af en revisor i forbindelse med
næste års indberetning.

Henvendelse vedrørende ophør af producentansvar
Hvis en producent ophører med at markedsføre produkter, som er omfattet af producentansvaret, skal
producenten slettes af producentregistret og derfor ikke fremadrettet betale gebyr.
Producenten er forpligtet til at meddele DPA-System skriftligt, når producentansvaret ikke længere er
gældende for virksomheden.

DPA-System, 2016
DPA-System
Vesterbrogade 6D,
DK-1780 Kbh. V
Tlf: 3377 9191
E-mail: info@dpa-system.dk
Web: www.dpa-system.dk
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