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Naturvårdsverkets föreskrifter om bestämmande av 
ersättning för elutrustning med hänsyn till innehåll av 
farliga ämnen;

beslutade den 15 december 2022.

Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 47 § förordningen 
(2022:1276) om producentansvar för elutrustning. 

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som en producentansvarsorga-
nisation ska ta hänsyn till när den beräknar den ersättning som en producent 
ska betala till organisationen enligt 46 § förordningen (2022:1276) om produ-
centansvar för elutrustning.

Definitioner
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 15 kap. miljöbalken och i förordningen (2022:1276) om producentansvar 
för elutrustning. 

3 § I dessa föreskrifter avses med förordning (EG) nr 1907/2006 Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kom-
missionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och 
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 

4 § I dessa föreskrifter avses med vara detsamma som i artikel 3.3 förordning 
(EG) nr 1907/2006. 

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall 
och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets direktiv (EU) 
2018/851. Se även Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 
2015 om informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter 
för informationssamhällets tjänster.
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NFS 2022:12 Indelning i kategorier
5 § När en producentansvarsorganisation beräknar den differentierade ersätt-
ningen som en producent ska betala till en producentansvarsorganisation enligt 
46 § förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning, ska det 
ske utifrån varje kategori för elutrustning som anges i 21 § förordningen om 
producentansvar för elutrustning. 

Om möjligt ska producentansvarsorganisationen dela upp de kategorier som 
avses i första stycket i flera underkategorier.

Producentansvarsorganisationen ska beräkna ersättningen för varje kategori 
eller underkategori i enlighet med vad som anges i 6 §.

Ersättning med hänsyn till elutrustningens innehåll av farliga 
ämnen 
6 § En producentansvarsorganisation ska ta ut en högre ersättning från en 
producent vars elutrustning

1. innehåller ett eller flera ämnen vilka uppfyller kriterierna i artikel 57 i 
förordning (EG) nr 1907/2006, 

2. om ämnet identifieras enligt artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006, 
och 

3. ämnet förekommer i en koncentration över 0,1 viktprocent i en eller flera 
varor som ingår i elutrustningen.

För producenter vars elutrustning omfattas av lagen (2016:1067) om skatt på 
kemikalier i viss elektronik ska undantag från första stycket göras, om produ-
centens elutrustning och de ämnen som elutrustningen innehåller, omfattas av 
första stycket, men samtliga av dessa ämnen i elutrustningen också är sådana 
brom-, klor-, eller fosforföreningar som inte ger rätt till avdrag för skatt enligt 
5–6 §§ lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 5 januari 2023.
2. Föreskrifterna ska tillämpas första gången den 1 januari 2024.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

     Ingela Hiltula
     (Kretsloppsavdelningen)


