ANSÖKAN FÖR PRODUCENTER
AV ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER
TILL PRODUCENTREGISTRET
ANVISNING FÖR UPPRÄTTANDE AV ANSÖKAN
18.2.2014

UPPGIFTER OM PRODUCENT AV ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER
Som producent av elektriska och elektroniska produkter betraktas en tillverkare eller importör eller en sådan
säljare som säljer produkter under sitt namn eller varumärke.
Producentens namn eller firma, FO-nummer, adress- och kontaktuppgifter samt kontaktpersonens namn,
ställning, adress- och kontaktuppgifter.
UPPGIFTER OM ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER SOM SLÄPPTS UT PÅ MARKNADEN
Utredning om de produkter som producenten släppt ut på marknaden och deras marknadsområde samt
varumärken och försäljningskanaler. Uppgifterna anges enligt produktgrupp i enlighet med bilaga 1 till statsrådets förordning 852/2004 (kategorier för och exempel på elektroniska produkter som hör till dem finns på
sida 3 och 4 i denna anvisning).
I punkten "Marknadsförda produkter eller produktgrupper" ska man kryssa för (x) de produktgrupper som
producenten släppt ut på marknaden.
I punkten "Marknadsområde" anger man förutom den inhemska marknaden även de EG-länder till vilka produkterna levereras som distansförsäljning till slutanvändare.
I punkten ”Varumärken” anges varumärkena för de produkter som företaget släppt ut på marknaden.
I punkten ”Försäljningskanal” anges hur företaget släpper ut produkter på marknaden, till exempel partihandel, återförsäljning till slutanvändare, distansförsäljning (näthandel eller på annat sätt).
UPPGIFTER OM HUR FÖRETAGET TÄNKER ORDNA MOTTAGNING AV KASSERADE ELEKTRISKA
OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER OCH UPPFYLLA SINA ÖVRIGA SKYLDIGHETER AVSEENDE
AVFALLSHANTERINGEN
Följande ska framgå av uppgifterna:
 mottagningsställen (kommun, namn, adress, operatör/organisatör)
 transport
 förbehandling, återvinning samt övrigt utnyttjande och hantering
 avtal om avfallshantering för kasserade elektriska och elektroniska produkter

DATUM OCH UNDERSKRIFT
Anmälan ska undertecknas av en person som har rätt att teckna firma.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR ANTECKNING I PRODUCENTREGISTRET
Som producent av elektriska och elektroniska produkter betraktas en tillverkare eller importör eller en sådan
säljare som säljer produkter under sitt namn eller varumärke.
Enligt 101 § i avfallslagen (646/2011) ska producenter lämna in en ansökan om godkännande för anteckning
i producentregistret till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. En producent som ingår i en producentsammanslutning behöver inte lämna in separat ansökan.
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TIDSFRIST FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN
Ansökan ska lämnas in genast när verksamheten inleds. Företag som upptagits i producentregistret ska
omregistrera sig, dvs. lämna in en ny ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret senast
1.5.2014.

GODKÄNNANDE AV ANSÖKAN FÖR ANTECKNING I PRODUCENTREGISTRET
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland godkänner producenten i producentregistret, förutsatt att verksamheten uppfyller kraven i avfallslagen och de författningar som utfärdats med stöd av den. I beslutet om
godkännande till registret kan Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ställa skyldigheter som behövs
för uppfyllandet av de skyldigheter som ställts i avfallslagen och med stöd av den utfärdade författningar och
för att övervaka verksamheten. Beslutet om godkännande av en producent gäller tills vidare.
En producent som godkänts för anteckning i producentregistret ska utan dröjsmål, dock senast inom en månad underrätta Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland om
- företagets namn, FO-nummer, adress- eller kontaktuppgifter eller kontaktperson ändras
- varumärken som tillverkaren använder i marknadsföringen av elektriska och elektroniska produkter ändras
- den av producenten ordnade avfallshanteringen för elektriska och elektroniska produkter ändras
- verksamheten läggs ner

AVGIFT FÖR BEHANDLING AV ANSÖKAN
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland tar ut en avgift för godkännande för anteckning i producentregistret. Avgiften baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten och på statsrådets förordning om
närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer. För
avslag tas en lika stor avgift ut. För behandling av en ansökan som sedan tas tillbaka eller förfaller tas ut en
andel som motsvarar den mängd arbete som utförts av avgiften enligt betalningsförordningen.
Ytterligare information om avgifterna finns på webbplatsen för producentansvar:
www.ymparisto.fi/tuottajavastuu och Ansökan till producentregistret.
MER INFORMATION
Webbsidor om producentansvar: www.miljo.fi/producentansvar
INLÄMNING AV ANSÖKAN
Blanketten inklusive bilagor skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland på adressen
PB 297, 33101 Tammerfors.
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Kategorier för elektriska och elektroniska produkter som omfattas av tillämpningsområdet för statsrådets förordning 852/2004 och exempel på produkter som ingår i dem
1. Stora hushållsapparater
Stora kylapparater
Kylskåp
Frysar
Andra stora apparater som används för kylning, bevarande och lagring av livsmedel
Tvättmaskiner
Torktumlare
Diskmaskiner
Matlagningsapparater
Elugnar
Elspisar
Mikrovågsugnar
Andra stora apparater för matlagning och annan beredning av livsmedel
Elektriska värmeapparater
Elektriska element
Andra stora apparater för uppvärmning av rum, sängar och sittmöbler
Elektriska fläktar
Luftkonditioneringsanläggningar
Annan fläkt-, utsugningsventilations- och luftkonditioneringsutrustning
2. Små hushållsapparater
Dammsugare
Mattsopare
Andra apparater för rengöring
Apparater för sömnad, stickning, vävning och annan bearbetning av textilier
Strykjärn och andra apparater för strykning, mangling och annan klädvård
Brödrostar
Bordsgrillar
Kaffekvarnar, kaffebryggare och utrustning för öppning eller förslutning av behållare och förpackningar
Elektriska knivar
Hårklippningsapparater, hårtorkar, elektriska tandborstar, rakapparater, massageapparater och
andra apparater för kroppsvård
Klockor och utrustning för mätning, angivelse eller registrering av tid
Vågar
3. IT- och telekommunikationsutrustning
Centraliserad databehandling:
Stordatorer
Minidatorer
Skrivarenheter
Persondatorer:
Persondatorer (PC) (inbegripet centralenhet, mus, bildskärm och tangentbord)
Bärbara datorer (inbegripet centralenhet, mus, bildskärm och tangentbord)
Notebook-datorer
Notepad-datorer
Skrivare
Kopieringsmaskiner
Elektriska och elektroniska skrivmaskiner
Mini- och bordsräknare samt andra produkter och annan utrustning för elektronisk insamling, lagring, behandling, presentation eller kommunikation av information
Användarterminaler och -system
Faxapparater
Telex
Telefoner
Betaltelefoner
Trådlösa telefoner
Mobiltelefoner

3

Telefonsvarare och andra produkter och annan utrustning för överföring av ljud, bilder eller annan information genom telekommunikation
4. Konsumentelektronik och solpaneler
Radioapparater
TV-apparater
Videokameror
Videobandspelare
Hi-fi-anläggningar
Förstärkare
Musikinstrument samt andra produkter och annan utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller bilder, även
signaler eller annan teknik för överföring av ljud och bilder än genom telekommunikation
Solpaneler
5. Belysningsutrustning
Lysrörsarmaturer med undantag för hushållsarmaturer
Lysrör
Sparlampor
Urladdningslampor med hög intensitet, inbegripet högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor
Lågtrycksnatriumlampor
Annan belysning eller utrustning för spridning eller kontroll av ljus med undantag för glödtrådslampor
6. Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta industriverktyg)
Borrmaskiner
Sågar
Symaskiner
Utrustning för svarvning, fräsning, slipning, polering, sågning, kapning, klippning, borrning, håltagning,
stansning, falsning, bockning eller liknande bearbetning av trä, metall och andra material
Verktyg för nitning, spikning eller skruvning eller för avlägsnande av nitar, spikar eller skruvar eller liknande
användning
Verktyg för svetsning, lödning eller liknande användning
Utrustning för sprutning, sprejning, spridning eller annan behandling av flytande eller gasformiga ämnen
Gräsklippare och andra trädgårdsredskap
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
Elektriska tåg eller bilbanor
Handhållna konsoler till videospel
Videospel
Datorer för cykling, dykning, löpning, rodd osv.
Sportutrustning med elektriska eller elektroniska komponenter
Spelautomater
8. Medicintekniska produkter och utrustning (med undantag för alla implantat och infekterade produkter och utrustning)
Utrustning för strålbehandling
Kardiologiutrustning
Dialysapparater
Respiratorer
Nukleärmedicinsk utrustning
Laboratorieutrustning för in-vitro-diagnostik
Analysatorer
Frysar
Fertilitetstester
Andra apparater för diagnostisering, förebyggande, observation, behandling och lindring av sjukdomar, skador eller funktionshinder
9. Övervaknings- och kontrollinstrument
Branddetektorer
Värmeregulatorer
Termostater
Mätnings-, vägnings- eller justeringsapparater för hushålls- eller laboratorieutrustning
Andra övervaknings- och kontrollinstrument som används i industrianläggningar (t.ex. i kontrollpaneler)

4

10. Automater
Automater för varma drycker
Automater för flaskor eller burkar med varma eller kalla drycker
Automater för fasta produkter
Uttagsautomater
Alla apparater som automatiskt levererar alla slags produkter
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