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Registrering af kollektiv ordning
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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Skriftlig information til DPA-System
Følgende oplysninger sendes til DPA-System i forbindelse med ønsket om at registrere en kollektiv ordning:




Skriftlig anmodning om registrering af kollektiv ordning, underskrevet af ledelse.
Den kollektive ordnings navn, adresse og CVR-nummer.
Liste med angivelse af kontaktinformationer, herunder ordningens ansvarlige ledelse.

Elektronisk information til DPA-System og brugere af www.dpa-system.dk
Når DPA-System har modtaget ovennævnte oplysninger, får ordningen tilsendt et brugernavn og et
kodeord til DPA-Systems hjemmeside.
På hjemmesiden registreres ordningens:



Kontaktoplysninger. Informationerne skal altid være fuldt opdaterede.
Præsentation af hvilke kategorier og slutbrugere ordningen er aktiv indenfor.

En kollektiv ordning er en dansk juridisk enhed, der som udgangspunkt kommunikerer med sine
interessenter på dansk.
En kollektiv ordning kan fritages for at stille sikkerhed for fremtidige udgifter til transport og håndtering af
husholdnings elskrot, jf. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Såfremt den kollektive ordning ikke opfylder
krav til fritagelse for sikkerhedsstillelse, skal den kollektive ordning stille sikkerhed på samme måde som
individuelle ordninger.
Læs mere om sikkerhedsstillelse under menupunktet Økonomi/Sikkerhedsstillelse.
En kollektiv ordning skal være registreret tre måneder forud for at DPA-System foretager tildeling af
husholdnings elskrot og bærbare batterier. Tildelingsproceduren foregår årligt medio april.
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Vesterbrogade 6D,
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Tlf: 3377 9191
E-mail: info@dpa-system.dk
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