Februar 2016

Whistleblower-funktionen
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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Baggrund og formål
I lovgivningen om producentansvar er det et krav, at en producent eller importør skal være registreret i et
nationalt register, for at kunne afsætte de omfattede produkter på nationalmarkedet. Virksomheder som
afsætter sådanne produkter, uden at være registreret benævnes Free-ridere, da de unddrager sig deres
forpligtelser, mens øvrige virksomheder bidrager til at løfte producentansvaret.
For at undgå denne konkurrenceforvridning er det i fælles interesse, at undgå Free-riders. Således
modtager DPA-System løbende oplysninger fra tredje part om virksomheder, som burde være registreret,
men ikke er det. Derfor er der etableret en såkaldt Whistleblower-funktion på DPA-Systems hjemmeside,
for at give de lovlydige virksomheder mulighed for, at udpege de virksomheder, som ikke overholder
lovgivningen.
Overordnet set er Whistleblower-ordningen en funktion for alle, der anonymt ønsker at underrette de
behørige myndigheder om ulovligheder eller andre uhensigtsmæssigheder. Whistleblower kan således
benyttes til anmeldelse af andet end free-riders. Alle modtagne henvendelser overgives til myndigheden.
Myndigheden er i dette tilfælde Miljøstyrelsen i Danmark.

Funktion
Whistleblower-funktionen tilgås via DPA-Systems hjemmeside. Enten ved knappen ANMELD eller under
menupunktet ”Om DPA-System” i topbjælken. Funktionen findes også i en engelsksproget version, som
tilgås via den engelsksprogede udgave af hjemmesiden.
I et tastefelt beskrives det forhold, som anmeldelsen vedrører, og meddelelsen sendes efter udfyldning af
et captcha-felt (for at forhindre spam). Se figur herunder, som viser funktionen på hjemmesiden.
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Via en krypteret forbindelse sendes en mail til DPA-Systems hovedpostkasse, hvor meddelelsen automatisk
placeres i en særlig whistleblower-mappe. I afsender-feltet fremgår udelukkende, at mailen kommer fra
whistleblower@dpa-system.dk, således at anmelderen fremstår, som værende fuldstændigt anonym. Se
eksempel herunder.

Håndtering af anmeldelser
Efter instruks fra Miljøstyrelsen oversender DPA-System indkomne anmeldelser til myndigheden
(Miljøstyrelsen) hvert kvartal, eller månedsvis, hvis der er mere end 10 anmeldelser.
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