EE-registret för dig som säljer
elektriska och elektroniska produkter
Det är viktigt att elavfallet hamnar rätt.
Du som antigen tillverkar och säljer eller importerar och säljer elektronik har ett
producentansvar!

Det är viktigt att se till att miljöfarliga ämnen inte hamnar på
fel ställe. Du som producent
har en viktig roll.

Producentansvaret innebär att du bl.a. ska:
• registrera dig i EE-registret innan du börjar sälja
• rapportera till EE-registret senast 31 mars varje år:
- hur mycket du säljer
- hur mycket du samlar in och behandlar
- fullgörande (intyga att du lever upp till övriga krav som producent)
• märka dina produkter med:
- en överstruken soptunna
- uppgifter om när produkten är satt på marknaden
- att du är producent
• se till att avfallet samlas in och återvinns
• samråda med kommuner om hur insamlingen av hushållsavfallet ska gå till
• ge kommunen de uppgifter den behöver för att informera hushållen
• informera de som förbehandlar elavfall om hur kasserade produkter ska tas omhand
• avsätta en finansiell garanti för hushållsprodukter (som används om ditt företag
t.ex. skulle gå i konkurs)
Vi på Naturvårdsverket har hand om EE-registret.

www.naturvardsverket.se/
eeregistret
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På registrets webbsidor hittar du information om vad
producentansvaret betyder för dig som producent.
TILLSYNEN

Du som producent har ansvaret att känna till och följa
lagen. Vi på Naturvårdsverket är operativ tillsynsmyndighet. Vi säkerställer att lagen efterlevs, informerar
och följer upp.
KONTAKTINFORMATION

Vi som jobbar med producentansvaret för el-produkter
på Naturvårdsverket heter Lena Jacobsson, Lars Eklund, Jon Engström och Annika Idenfors.
LAGSTIFTNING

Den svenska förordningen (2005:209) om
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter baseras på WEEE-direktivet – Waste Electrical
and Electronic Equipment.
WEBBSIDOR

• EE-registret (www.naturvardsverket.se/eeregistret)
• Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se/avfall
Se Producentansvar, Elektriska och elektroniska produkter)
• El-kretsen (www.el-kretsen.se)
• Elektronikåtervinningsföreningen (www.elektronikatervinning.com)
• Kemikalieinspektionen (www.kemi.se)
PRODUCENT ÄR DU SOM

• tillverkar och säljer
• importerar och säljer
• säljer direkt till slutanvändare i ett annat land i EU

ORDLISTA

•

HUSHÅLLSPRODUKTER – de produkter som typiskt sett
används i hushåll och därför kan förväntas bli hushållsavfall.
Det har alltså ingen betydelse vem som köper eller använder
dem.

• ÖVRIGA PRODUKTER – de som normalt inte används i
hushåll.
• HISTORISKT AVFALL – avfall från produkter som sålts
före den 13 augusti 2005. För insamling och behandling av elavfall från hushållsprodukter kan du som producent ansluta dig
till ett kollektivt system. För elavfall från övriga produkter
är du skyldig att ta emot en kasserad produkt för varje
produkt du säljer.
• NYTT AVFALL – hit räknas avfall från produkter som
sålts efter den 12 augusti 2005. För båda elavfallsslagen
kan du som producent antingen ansluta dig till ett kollektivt
insamlingssystem eller upprätta ett individuellt system.
• KOLLEKTIVT INSAMLINGSSYSTEM – du som producent
kan välja att ta ditt ansvar genom att vara med i ett kollektivt
insamlingssystem - El-kretsen eller Elektronikåtervinningsföreningen.

VILKA PRODUKTER INGÅR?
1. Stora hushållsapparater
2. Små hushållsapparater.
3. IT- och telekomutrustning
4. Hemutrustning
5. Belysningsutrustning
6. Elektriska och elektroniska verktyg
7. Leksaker och fritids- och sportutrustning
8. Medicintekniska produkter
9. Övervaknings- och kontrollinstrument
10. Automater
Läs mer i Bilaga 1 i förordning (2005:209) där varje
produktkategori är beskrivet i detalj.

Mer information på webben!
www.naturvardsverket.se/avfall
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