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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Lars Eklund
Tel: 010-698 12 24
lars.eklund@naturvardsverket.se

2015-03-16

Ärendenr:
NV- 07224-14

Ansökan om godkännande av insamlingssystem enligt förordning SFS
(2014:1075)
Enligt 15 och 45§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för
elutrustning krävs tillstånd för den som vill bedriva yrkesmässig insamling av
konsumentelavfall. Tillståndet utfärdas av Naturvårdsverket för viss tid, därefter
ska tillståndet förnyas genom en ny ansökan. Om ansökan inte anses komplett
kommer kompletteringar att begäras. Tillståndet kan omprövas eller återkallas.
1. Ansökan
Ansökan skickas till
Naturvårdsverket
Sektionen för operativ tillsyn
106 48 Stockholm
eller till registrator@naturvardsverket.se. Ange NV-07224-14 i ämnesraden.
Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. I ansökan ska
nedanstående uppgifter lämnas enligt kap 4 och 5.
2. Beslut
Naturvårdsverket fattar beslut om verksamheten ska få tillstånd och vilka villkor
som i så fall ska gälla. På naturvårdsverkets hemsida offentliggörs vilka som fått
tillstånd att driva insamlingssystem.
3. Överklagande
Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklaganden ska
inkomma till Naturvårdsverket inom tre veckor från att beslutet delgivits.

BESÖK: STOCKHOLM
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4. Företagsuppgifter
4.1.

Företagets namn och adress

4.2.

Organisationsnummer

4.3.

Telefonnummer

4.4.

Kontaktperson/företrädare

4.5.

E-postadress

4.6.

Antal anställda

4.7.

Årlig omsättning (bifoga senaste årsredovisning)

4.8.

Företagets huvudsakliga syfte
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5. Svara på följande frågor
5.1.

Ge en beskrivning av insamlingssystemets utformning och hur det ska
drivas.

5.2.

Vilka producenter kommer att vara anslutna till systemet? Bifoga lista
med namn och organisationsnummer. En uppdaterad lista ska skickas
in senast 30 nov varje år.

5.3.

Hur är retursystemet tänkt att fungera? Bifoga t.ex. flödesschema.

5.4.

Vilken geografisk täckning kommer retursystemet att ha? Bifoga karta
med insamlingsplatser utmärkta. (46 § a SFS 2014:1075)

5.5.

Vilka typer av insamlingsplatser/behållare kommer att finnas för att
lämna elavfall till systemet? (46 § 1 a)

5.6.

Beskriv hur transporterna av WEEE kommer att ske och hur insamlingssystemet avser att uppfylla kravet på att hämta konsumentelavfall
som tagits emot enligt 57-58 §§ samt av kommuner? (46 § 1 b och c)

5.7.

Vilka transportörer, förbehandlingsanläggningar,
återvinningsanläggningar och liknande har insamlingssystemet avtal
med? Bifoga lista.

5.8.

Hur avser insamlingssystemet att säkerställa att förberedelse för
återanvändning och materialåtervinning inte försvåras? (46 § 2)

5.9.

Hur ser insamlingssystemet till att det insamlade elavfallet behandlas på
ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt? (46 § 3)

5.10. Beskriv hur verksamheten bedrivs så att den effektivt bidrar till att nå
återvinningsmålen i förordningen? (46 § 4)
5.11. Redogör för den upprättade säkerhet som motsvarar kostnaderna för att
samla in och behandla sådant elavfall som insamlingssystemet ska ta
hand om enligt ett sådant åtagande som avses i 40 § 1. (46 § 5, 52 §)
5.12. Beskriv insamlingssystemets rutin för återbetalning av avgifter uttagna
för elprodukter som efter tillgängliggörandet har exporterats till annat
land. (46 § 6)
5.13. På vilket sätt samverkar insamlingssystemet om fördelning av kostnader
för det insamlade elavfallet? (46 § 7)
5.14. Redogör för de rutiner systemet har för att fördela kostnader för
hanteringen av historiskt konsumentelavfall proportionellt mellan
insamlingssystem som har tillstånd när kostnaderna uppstår. (46 § 8)
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5.15. Beskriv hur systemet ger producenter möjlighet att uppfylla kravet i 40 §
genom att låta elutrustning omfattas av systemet utan villkor som
diskriminerar någon producent. Bifoga medlemsvillkor och prislista (46
§ 9).
5.16. Redogör för vilka rutiner som garanterar att systemet drivs på ett hälsooch miljömässigt godtagbart sätt. (46 § 10)
5.17. Redogör för hur ni har samrått med kommunerna enligt 49 och 69 §§,
hur samarbete sker och redovisa resultatet av samrådet. (47 §)
5.18. Redogör för hur ni har samrått med övriga insamlingssystem enligt 70
§, hur samarbete sker och redovisa resultatet av samrådet. (50 §)
5.19. Vilka typer av produkter kommer systemet inte att hantera?
5.20. Vilken insamlingskvot i procent räknar insamlingssystemet med att ha
under första verksamhetsåret (% för olika produktkategorier,
insamlat/sålt samma kalenderår)?
5.21. Redogör för vilka åtgärder som kommer att vidtas om inte
återvinningsnivåerna enligt SFS 2014:1075 kommer att nås.

