Till butiker som fr.o.m. 1 okt 2015 omfattas av §57 – 61 i förordning 2014:1075

Information om insamling
av elavfall i butiker
Förordningen om producentansvar för elutrustning har reviderats. En del i detta
är en utökad servicegrad till slutkonsument som vill lämna uttjänt elutrustning.
Insamlingssystemet består av det nationella nät av insamlingsplatser som El-Kretsen
har byggt upp i samarbete med landets samtliga kommuner. Grunden är de cirka 600
Återvinningscentraler som finns men alla kommuner har även utökad service genom
t ex fastighetsnära insamling, mobila miljöstationer mm. De befintliga systemen
kompletteras nu med butiksinsamling.

Vilka butiker omfattas och på vilket sätt?
Butiker med försäljningsyta större än 400 m2 avsedd för elutrustning skall:
• Kostnadsfritt ta emot all typ och obegränsad mängd av konsumentelutrustning som
är mindre än 25 cm

• Kostnadsfritt ta emot produkt med motsvarande funktion som den som säljs, så
kallad en mot en princip, oavsett storlek på produkten

• Vid försäljning eller i butik informera sina kunder om möjlighet att lämna uttjänt
elutrustning i butik

• Lämna insamlad elutrustning till godkänt insamlingssystem
Butiker med försäljningsyta mindre än 400 m2 avsedd för konsumentelutrustning skall:
• Kostnadsfritt ta emot produkt med motsvarande funktion som den som säljs, så
kallad en mot en princip, oavsett storlek på produkten

• Vid försäljning eller i butik informera sina kunder om möjlighet att lämna uttjänt
elutrustning i butik enligt principen ovan

• Lämna insamlad elutrustning till godkänt insamlingssystem

Förslag på olika lösningar
El-Kretsen föreslår tre följande alternativ som praktiska lösningar.

Alternativ 1.
Kontakta någon av El-Kretsen godkänd leverantör, se el-kretsen.se. Dessa kan hjälpa er med
informationsmaterial, kärl och transporter. Behandlings-/återvinningskostnaden täcks upp av de
miljöavgifter som producenten redan har betalat till El-Kretsen. Genom att anlita någon av dessa
så garanteras att materialet lämnas till ett godkänt insamlingssystem, El-Kretsen.

Alternativ 2.
Skapa eget informationsmaterial alternativt kontakta El-Kretsen för hjälp med detta. Transportera
i egen regi till närmaste insamlingsplats där ni kostnadsfritt får lämna materialet.

Alternativ 3.
Har ni större mängder och i de fall det passar med El-Kretsens logistik finns möjlighet för
El-Kretsen att hämta direkt.

Exempel på informationsmaterial

Bästa kund!
Från och med den 1 oktober har du möjlighet att lämna dina trasiga elektriska och elektroniska
produkter till oss i samband med att du köper en ny, motsvarande vara hos oss. Du kan även
fortsättningsvis lämna uttjänt elektronik på kommunens insamlingsplatser. Du hittar närmaste
Återvinningscentral på kommunens hemsida. Läs mer om producentansvar och hur elektroniska
produkter återvinns på el-kretsen.se.

Exempel på kärl för insamling av småelektronik
Lådan finns till försäljning från El-Kretsen. Ni har också möjlighet att beställa digitalt material för
att använda på egna kärl.

Bestämmelser för lagring och transport av elavfall och batterier
Mängder som kan hanteras utan tillstånd
mellanlagring
En butik behöver inga särskilda tillstånd för att mellanlagra upp till 1000 kg elavfall samt 200 kg
övrigt farligt avfall, till exempel lysrör och batterier.

transport
Inga särskilda tillstånd krävs för att transportera upp till 100 kg farligt avfall per år. För mindre
mängder gäller dock anmälningsplikt.

Mängder som kräver tillstånd
mellanlagring
Det är i dagsläget inte uttalat huruvida kravet om butiksinsamling ska påverkas av avfallsförordningen och dess krav på anmälnings- eller tillståndsplikt. Så fort vi har klara besked i
frågan uppdaterar vi vår information.

transport
Det krävs särskilda tillstånd för transport av avfall som innehåller kvicksilver och utgörs av annat
än hela lysrör eller andra ljuskällor. Detsamma gäller produkter som innehåller cyanid, kadmium
eller PCB. I övrigt gäller särskilda tillstånd för transport överstigande 100 kg elavfall/farligt
avfall per år.
Butiker med större mängder hänvisas till avfallsentreprenörer/transportfirmor med erforderliga
tillstånd.
Frågor om anmälnings- och tillståndsplikt ställs till Länsstyrelsen.

