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Foto: J. P. Reinertsen. Mange elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder farlige stoffer.

Importør og produsent av EE-produkter
Importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)
har plikt til å delta i en returordning for EE-avfall som er beskrevet i avfallsforskriften kapittel 1. Mange EE-produkter inneholder farlige stoffer som kan påvirke oss og
miljøet under produksjon, ved bruk og når produktene ender som avfall. Alle importører av EE-produkter til Norge og produsenter av EE-produkter i Norge, er ansvarlige
for at produktene som tilbys, tilfredsstiller norsk regelverk. (Oppdatert mai 2016.)
Retursystemet for EE-avfall
Bransjen har selv ansvar for å samle inn og håndtere EE-avfall. Forbrukere skal kunne levere EEavfall gratis til forhandlere eller kommunen som
sørger for at avfallet tas hånd om av godkjente
returselskaper. Kostnadene for innsamling og behandling dekkes ved medlemskap i et returselskap.
Medlemskap i returordningen for EE-avfall
Virksomheter som importerer EE-produkter til
Norge og produsenter av EE-produkter i Norge,
plikter å være medlem av et godkjent returselskap for EE-avfall.
Merk at dette gjelder selv om virksomheten ikke
direkte har aktiviteter som genererer EE-avfall,
eller ikke mottar EE-avfall i retur fra kundene.

Kravet for importører gjelder både de som importerer ferdige EE-prdukter og de som importerer deler og komponenter som så settes sammen
til EE-produkter i Norge.
EE-registeret følger opp returselskaper, produsenter og importører av EE-produkter i Norge.
Representant for utenlandsk produsent
En utenlandsk produsent kan utnevne en representant i Norge som ivaretar kravene til importør
og produsent i Norge ved å være medlem i godkjent returselskap. Representanten skal ha en
skriftlig erklæring om at den representerer den
utenlandske produsenten. I tillegg skal representanten informere de importører som dermed blir
fritatt for sine plikter til å være medlem i godkjent returselskap og har også plikt til å rapportere nødvendig data til returselskapet.
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Representant for utenlandsk forhandler
En utenlandsk forhandler som selger direkte til
private husholdninger i Norge via netthandel,
postordresalg eller lignende skal utnevne en representant i Norge som ivaretar krav til medlemskap i godkjent returselskap. Representanten skal ha en skriftlig erklæring om at den representerer en utenlandsk forhandler. I tillegg
har representanten plikt til å rapportere nødvendig data til returselskapet.
Plikt til å rapportere til returselskap
Importører, norske produsenter og representanter har plikt til å rapportere til det godkjente
returselskapet de er medlem i. Detaljer om hvilke data som skal rapporteres er beskrevet i avfallsforskriften kapittel 1.
Annet relevant regelverk
EE-produktene må også overholde kravene i produktforskriften kapittel 2a og vedlegg 1-5. Dette
omfatter forbud mot kjemiske stoffer i EEprodukter samt krav til merking og informasjon.
Alle EE-produkter skal være merket med CE som
er produsentens erklæring om at produktet er
produsert i henhold til gjeldende krav.

Alle norske virksomheter plikter å innføre internkontroll. Internkontrollsystemet skal sikre at
det ikke importeres, omsettes eller produseres
ulovlige produkter. Overholdelse av gjeldende
regelverk skal kunne dokumenteres.
EE-produkter skal også overholde forbud mot
helse– og miljøfarlige stoffer som er gitt i annet
regelverk.

Andre roller
Dersom du er forhandler av EE-produkter i Norge
vil du også ha plikt til å ta i retur kasserte EEprodukter. Dette er nærmere beskrevet i §§ 1-4
til 1-6 i avfallsforskriften kapittel 1.
Les mer
Miljødirektoratet om EE-produkter
Medlemskap i returordningen:
www.eeregisteret.no
www.miljøotatus.no om EE-avfall
Regelkrav for ulike bransjer: www.regelhjelp.no
Miljødirektoratets veileder for importører av
produkter
Forbrukernettstedet www.erdetfarlig.no om EEprodukter.

AVFALLSFORSKRIFTEN
EE-produkter skal også merkes med piktogram som viser
at de ikke skal kastes sammen
med restavfall.
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Forskrift om gjenvinning og behandling av
avfall, §§ 1-10, 1-11, 1-11 a, 1-11 b og 1-12.
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