b r a n s c h i n f o r m at i o n

Producentansvar för batterier
Nu är det klart, producentansvaret på batterier införs den 1 januari 2009.
I och med att producentansvaret införs har det företag som
först sätter batteriet, eller produkten med inbyggt batteri på
den svenska marknaden ansvaret för det under hela livslängden.

Direktivets omfattning

Det nya batteridirektivet omfattar alla batterier,
1) Lösa batterier
2) Inbyggda batterier
3) Batterier klassade som icke miljöfarliga
4) Batterier klassade som miljöfarliga
Eftersom även inbyggda batterier omfattas av förordningen
innebär det att producenter vars huvudsakliga uppgift är att
sälja produkter där batterier ingår som en liten del, även omfattas av denna lagstiftning.
Det i sin tur för med sig att man som producent måste
säkerställa ett insamlingssystem enligt direktivets riktlinjer.
El-Kretsen, det av näringslivet ägda servicebolag för insamling
och återvinning av uttjänt elektronik, erbjuder ett insamlingssystem som i allt väsentligt överensstämmer med det system
som sedan flera år framgångsrikt existerar på produktområdet
(WEEE)

Sju batterigrupper

El-Kretsen har delat in batterierna i sju grupper efter batteriets
typ. Det är batteriets typ som bestämmer vilken behandlingsmetod som är möjlig vilket i sin tur genererar olika kostnader.
I och med denna uppdelning bär respektive batterityp sin egen
kostnad vilket är det mest rättvisa för alla parter.
El-Kretsens sju batterigrupper,
1) NiCd
2) Knappceller
3) Blybatterier
4) NiMH
5) Alkaliska/Brunsten
6) Litium
7) Litiumjon, ploymer
För lösa batterier som sätts på marknaden blir det en direkt
avgift enligt El-Kretsens prislista, avgiften debiteras i kilo. För
producenter som sätter produkter med inbyggda batterier på
marknaden ingår batteriavgiften i miljöavgiften för produkten, det kommer då inte att faktureras en separat batteriavgift.
Batterierna måste dock rapporteras separat även om de ingår i
produkterna.
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Anslutning El-Kretsen

Om man som producent önskar ingå i El-Kretsens insamlingssystem ska ett anslutningsavtal skrivas på i två exemplar och
skickas in (El-Kretsen, Box 1357, 111 83 Stockholm) Ett avtal
signeras av El-Kretsen och returneras åter. Anslutningsavtal
finns att ladda ned:
http://www.el-kretsen.se/templates/pages/StandardPage___
_67.aspx.

Rapportering

Rapportering av batterier sker i samma webportal som för produkter inom WEEE och med samma intervall, d v s månadsvis
eller kvartalsvis. Vid kvartalsvis rapportering faktureras en extra administrations avgift för mellanliggande månader på 2%.

Frågor och Svar dokument

På El-Kretsens hemsida finns ett flertal ”Frågor och Svar”
dokument som kontinuerligt uppdateras och som ger svar på
de vanligaste frågorna.
Frågorna har delats in i fyra grupper,
1) Direktivet/Förordningen
2) Registrering/Anslutning
3) Rapportering
4) Tekniska & praktiska frågor

Finansiell garanti

Det finns inga krav på finansiella garantier knutna till batteridirektivet som det finns på produktområdet.

Naturvårdsverkets roll

Alla företag som omfattas av direktivet är skyldiga att registrera
sig till Naturvårdsverket och till Batteriregistret http://batteriregistret.naturvardsverket.
se/.
Rapportering till Batteriregistret kommer att
ske årligen och för a) sålda
mängder, b) insamlade
mängder.

Undantag

Det finns i förordningen
undantag för mindre
mängder batterier. n

Ulrika Eliason, El-Kretsen, har
skrivit informationen om producentansvar för batterier.

