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1. Bakgrund 
Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis 
”Förordningen”) om producentansvar för batterier 
ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sve-
rige överlåtit batterier eller för eget bruk fört in 
batterier till Sverige (fortsättningsvis ”Producent 
eller Producenter”) ta hand om förbrukade batte-
rier. Skyldigheten omfattar att se till att det finns ett 
lämpligt insamlingssystem för förbrukade batterier 
samt att batterierna omhändertas i viss ordning 
(fortsättningsvis ”Producentansvar”). Det följer 
även andra förpliktelser av Förordningen. 

El-Kretsen i Sverige AB (El-Kretsen), som arbetar 
utan vinstintresse, organiserar ett rikstäckande sys-
tem för insamling, förbehandling och återvinning 
av batterier. När en Producent tecknat detta avtal 
(fortsättningsvis ”Avtalet”) med El-Kretsen, tillhan-
dahåller El-Kretsen sina tjänster till Producenten 
(fortsättningsvis ”Anslutet företag”) och Anslutet 
företag ska erlägga avgifter i enlighet med Avtalet 
samt en Produkt- och avgiftslista. Avtalet omfattar 
bärbara batterier, vilket innebär att bl.a. bilbatterier 
och vissa industribatterier inte omfattas.

Parterna har genom Avtalet kommit överens om att 
El-Kretsen ska tillhandahålla sina tjänster till An-
slutet företag för att underlätta för detta att fullgöra 
de delar av Förordningen som ovan angivits som 
Producentansvaret. Om El-Kretsen och Anslutet 
företag sedan tidigare har ett avtal som reglerar 
El-Kretsens utförande av tjänster avseende batterier 
till förmån för Anslutet företag, ska Avtalet ersätta 
sådant tidigare avtal. 

Utöver de tjänster som El-Kretsen tillhandahåller 
enligt Avtalet kan det finnas ytterligare åtgärder som 
Anslutet företag kan behöva vidta för att uppfylla 
Förordningen; bl.a. märkning, registrering samt viss 

rapportering. El-Kretsen åtar sig i sådana fall att på 
begäran tillhandahålla information om vilka åtgär-
der som behöver vidtas av Anslutet företag.

Producent som tidigare bedrivit verksamhet som 
omfattas av Förordningen och som önskar bli An-
slutet företag, måste i särskild ordning ange tids-
period samt omfattning och slag av produkter som 
har satts ut på marknaden. Om sådan Producent inte 
redovisat erforderliga uppgifter på rätt sätt, träder 
inte Avtalet i kraft.

Detta avtal är träffat utan att Förordningen är be-
slutad och utan att det ännu har kunnat träffas avtal 
med kommuner och andra intressenter. Avtalets 
ikraftträdande är därför villkorat av att Förordning-
en träder i kraft med i huvudsak motsvarande regler 
som i de utkast till text som förekom-mit samt av 
att avtal med kommuner och andra intressen-ter har 
kunnat träffas i tillräcklig omfattning. 

2. El-Kretsens skyldigheter
Avtalet omfattar bärbara batterier.

El-Kretsen ska till Anslutet företag tillhandahålla 
samtliga nedan angivna tjänster.

(i) Insamling: El-Kretsen ska genom avtal med 
kommuner, eller andra, säkerställa att det i fråga 
om avfall, minst i den utsträckning som stadgas i 
Förordningen, finns mottagningspunkter dit uttjän-
ta produkter av aktuellt slag kan lämnas. 

(ii) Transport: El-Kretsen ska organisera trans-
porter till förbehandling eller annat godkänt omhän-
der-tagande av allt det material som samlats in vid 
ovan beskrivna mottagningspunkter eller tjänster.
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(iii) Förbehandling: El-Kretsen ska tillse att 
insamlade produkter, i den utsträckning som följer 
av Förord-ningen, förbehandlas på så sätt som före-
skrivs.

(iv) Återvinning: El-Kretsen ska tillse att, i 
den ut-sträckning som följer av Förordningen, alla 
förbe-handlade produkter återvinns eller på annat 
sätt omhändertas på sätt som föreskrivs.

(v) Återbruk: I den mån det bedöms möjligt av 
El-Kretsen, och efter samråd med Anslutna företag, 
ska El-Kretsen verka för att underlätta återbruk av 
insamlade produkter.

(vi) Information: El-Kretsen ska lämna informa-
tion till andra än hushåll som kan tänkas vilja lämna 
uttjänta produkter som omfattas av detta Avtal till 
återvinning. El-Kretsen ska vidare lämna erfor-
derlig information till kommuner som krävs för att 
kommunen i sin tur ska kunna informera hushållen.
 
(vii) Samråda med kommunerna: El-Kretsen ska, 
i den utsträckning som Förordningen stadgar och 
miljö-balken förutsätter, genomföra samråd med 
berörda kommuner.

 
(viii) Rapportera till tillsynsmyndigheten: El-
Kretsen ska, i den utsträckning och på det sätt 
tillsyns-myndigheten föreskriver, rapportera om 
verksam-heten och systemets insamlings- och 
återvinnings-resultat. 
 
(ix) Informera Anslutna företag: El-Kretsen ska 
till Anslutet företag kontinuerligt tillhandahålla 
nöd-vändig information om relevanta lagar, förord-
ningar och myndighetsbeslut samt om verksam-
hetens insamlings- och återvinningsresultat.

Oaktat vad som angivits ovan ska El-Kretsens tjäns-
ter alltid vara begränsade till de produktgrupper 
som finns angivna i El-Kretsens, vid var tid tillämp-
liga, Produkt- och avgiftslista. 

3. Anslutet företags skyldigheter
3.1 Redovisningsskyldighet och Anslutningsavgift 
vid nyteckning

Producent, som inte tidigare har omfattats av Avta-
let eller motsvarande avtalsrelation med El-Kretsen, 
ska i särskild ordning ange tidsperiod för sin verk-
samhet samt omfattningen och slag av produkter 
som har satts ut på marknaden. 

För sådan Producent träder inte Avtalet i tillämp-
ning förrän särskild Anslutningsavgift blivit erlagd. 

3.2 Redovisning av batterier
För beräkning av de avgifter som Anslutet företag 
enligt Avtalet ska betala, ska Anslutet företag till 
El-Kretsen inge redovisning över sin försäljning 
i Sverige och införande av produkter till Sverige 
avseende de produkter som omfattas av Avtalet. 
Redovisning ska göras enligt de regler, och vid de 
tillfällen, som närmare anges i gällande Produkt- 
och avgiftslista. 

Vilka produktgrupper som omfattas, hur redovis-
ningen ska göras och vilka tidsperioder de omfat-
tar anges i El-Kretsens från tid till annan gällande 
Produkt- och avgiftslista. 

3.3 Avstämning och Granskning
Anslutet företag och El-Kretsen ska löpande under 
avtalstiden gemensamt stämma av riktigheten av 
av-lämnade redovisningar. Normalt ska en sådan 
avstämning göras vart annat eller vart tredje år var-
vid El-Kretsen genom besök/eller på annat lämpligt 
sätt informerar sig om grunderna för redovisningen 
och i erforderlig omfattning granskar Anslutet före-
tags räkenskaper. 

Om det bedöms nödvändigt av El-Kretsen kan 
El-Kretsen även begära att riktigheten av Anslutet 
företags redovisning till El-Kretsen intygas av An-
slutet företags revisor. 

För det fall parterna är oeniga om resultatet av El-
Kretsens granskning ska parterna gemensamt utse 
en auktoriserad revisor för granskning. Kostnaden 
som uppkommer för en sådan granskning ska bäras 
av den part vars uppfattning befunnits felaktig vid 
granskningen alternativt i den utsträckning partens 
uppfattning befunnits felaktig.

3.4 Avgifter
Anslutet företag ska betala en rörlig avgift vilken 
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vid bristande uppfyllelse av avtalet i enlighet med 
vad som anges under punkten 4.

3.5 Rapportering till myndighet
Anslutet företag ska ombesörja att erforderlig 
rapport-ering och registrering till tillsynsmyndighe-
teten genomförs.

4. Tilläggsavgift m.m.
Vid försenad redovisning enligt punkten 3.2 utgår 
för-seningsavgift. Förseningsavgiftens storlek anges 
i El-Kret-sens från tid till annan gällande Produkt- 
och avgiftslista.

Har Anslutet företag uppsåtligen eller av vårdslös-
het lämnat oriktig redovisning och har El-Kretsen 
till följd härav undanhållits avgifter ska El-Kretsen 
äga rätt att utta en tilläggsavgift från anslutet före-
tag. 
Tilläggsavgiften ska uppgå till ett belopp, som mot-
svarar de undanhållna avgifterna. Förutom tilläggs-
avgiften ska undanhållna avgifter betalas. 

Erläggs inte betalning av faktura i rätt tid äger 
El-Kretsen uttaga föreskriven avgift för skriftlig 
påminnelse. Vid indrivning tillkommer inkassokost-
nader enligt författning.

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. 

5. Sekretess
El-Kretsen förbinder sig att under avtalstiden och 
därefter behandla all information som Anslutet 
företag lämnat i sin redovisning eller motsvarande 
information fram-kommen vid granskning eller i 
övrigt i kontakter mellan El-Kretsen och Anslutet 
företag, strikt konfidentiellt. 

Information som sålunda kommit El-kretsen till del 
får inte användas på annat sätt än för fullgörandet 
av detta Avtal. El-Kretsen ska dock alltid äga rätt att 
lämna information till tredje man om att Avtalet gäl-
ler samt grunden för Avtalets upphörande. 

6. Återbetalning
Om parterna gemensamt konstaterar att Anslutet 
företag erlagt för mycket betalning för tjänsterna 

bestäms utifrån den av Anslutet företag inkomna 
redovisningen och de av El-Kretsen fastställda 
avgifterna per produkt/produktgrupp. Avgifterna per 
produkt/produkt-grupp anges till i El-Kretsens från 
tid till annan gällande Produkt- och avgiftslista. 

Om Anslutet företag inte inom föreskriven tid 
inkommer med redovisning äger El-Kretsen rätt att 
utta en upp-skattad avgift. El-Kretsen äger rätt att 
vid beräkningen av denna avgift utgå från faktorer 
som t.ex. antaganden om Anslutet företags verk-
samhet, den aktuella branschen, m.fl. När Anslutet 
företag därefter inkommit med redo-visning för den 
aktuella perioden, ska skillnaden mellan uppskattad 
avgift och fastställd avgift regleras. 

Anslutet företag ska vid sidan av den rörliga avgif-
ten betala fasta avgifter i form av dels inträdesavgift 
och dels årsavgift. Dessa fasta avgifter anges i El-
Kretsens från tid till annan gällande Produkt- och 
avgiftslista.

För de produkter, som omfattas av Avtalet och som 
Anslutet företag samlat in, förbehandlat och åter-
vunnit i egen regi, är Anslutet företag i vissa fall 
berättigad till justering av avgiften. Justeringen ska 
motsvara El-Kret-sens minskade kostnaderna.
 Regler för när ersättning till Anslutet företag ska 
utgå finns i El-Kretsens från tid till annan gällande 
Produkt- och avgiftslista. 

Den fasta och rörliga avgiften (och i förekommande 
fall uppskattad avgift) ska betalas av Anslutet 
företag mot faktura med förfallodag 30 dagar från 
fakturadatum. 

El-Kretsen ska sålunda äga rätt att fortlöpande 
justera Produkt- och Avgiftslistan. Förändringar i 
Produkt- och avgiftslistan träder såvitt avser höj-
ningar ikraft 60 (sextio) dagar efter att förändringen 
aviserats. El-Kretsen ska dock inte vara skyldigt att 
avisera redaktionella ändringar.

Utöver avgifter som nu nämnts reglerar Avtalet 
även andra avgifter. Vid nyteckning kan Anslutet 
företag ha en skyldighet att enligt punkten 3.1 utge 
en anslutnings-avgift. När Avtalet har upphört att 
gälla ska Anslutet företag betala Avräkningsavgift 
enligt punkten 11. Sär-skilda avgifter kan påföras 
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angivna i punkten 2, ska återbetalning av överskju-
tande medel ske till Anslutet företag. 

7. Ansvar
El-Kretsen ansvarar inte för produktionsbortfall el-
ler annan skada, vare sig direkt eller indirekt skada, 
utebliven vinst eller annan olägenhet som orsakas 
eller är en konsekvens av El-Kretsens fullgörande 
av dess rättigheter och skyldigheter enligt detta 
Avtal, såvida det inte kan visas att El-Kretsen gjort 
sig skyldig till grov vårdslöshet.

8. Underleverantörer
El-Kretsen ska äga rätt att för utförandet av de 
tjänster som angivits i punkt 2 anlita underleve-
rantörer. El-Kretsen svarar för underleverantörers 
arbete som för eget arbete. 

9. Användning av El-Kretsens kännetecken
Anslutet företag äger rätt att använda El-Kretsens 
kännetecken i enlighet med El-Kretsens vid varje 
tidpunkt gällande regler härom. Vid detta Avtals 
upphörande åtar sig Anslutet företag att återlämna 
eller förstöra allt sådant material som bär El-Kret-
sens kännetecken.

10. Avtalstid
Detta Avtal gäller från med den 26 september 2008, 
eller det senare datum som anges nedan under 
punkten 15, och tillsvidare. Avtalet kan sägas upp 
till upphörande vid det årsskifte som inträffar när-
mast senare än ett år från upp-sägningen.

Vid icke ringa åsidosättande av detta Avtal från An-
slutet företags sida äger El-Kretsen rätt att säga upp 
Avtalet till omedelbart upphörande. 

11. Avräkning
När Avtalet upphört att gälla ska parterna företa 
Avräk-ning och Anslutet företag utge avgift (”Av-
räknings-avgift”) i enlighet med det följande.
Anslutet företag ska till El-Kretsen utge en 
Avräknings-avgift. Avräkningsavgiften omfattar 
kostnaden för att i enlighet med Avtalet omhän-

derta de produkter Anslutet företag fram till avräk-
ningsdagen satt ut på marknaden, vilka ännu inte 
omhändertagits. Beloppet ska minskas med omhän-
dertagandekostnaden avseende de produkter som 
Anslutet företag kan visa att detta självt kommer att 
omhänderta. 

Anslutet företag förbinder sig att senast en månad 
från det Avräkning ägt rum till El-Kretsen inbetala 
det belopp som följer av Avräkningen. Detta gäller 
även om tvist väcks om Avräkningsavgiften enligt 
punkten 12. El-Kretsen ska i sådant fall sätta in 
tvistig del av Avräkningen på spärrat konto.

12. Tvist (skiljeklausul)
Tvist angående tillkomsten, tillämpningen eller 
giltig-heten av detta Avtal ska, med nedan angivet 
undantag, avgöras av Stockholms Tingsrätt som 
första instans. 

Tvist avseende Avräkningsavgift ska prövas enligt 
lagen (1999:116) om skiljeförfarande, med följande 
avvikelser. Tvisten ska avgöras av en skiljeman. 
Denne, som ska ha särskilda kunskaper i ekonomi 
och redovisning, ska om parterna inte kan enas om 
annat utses av Föreningen Auktoriserade Revisorer. 

13. Tidigare avtal
Avtalet ersätter samtliga tidigare mellan parterna 
ingång-na eller av parterna utfärdade tidigare munt-
liga eller skriftliga överenskommelser, åtaganden 
och utfästelser som avser föremålet för Avtalet. 

14. Ändringar m.m.
Avtalets ikraftträdande är villkorat av att Förord-
ningen träder i kraft med i huvudsak motsvarande 
regler som i de
utkast till text som förekommit samt av att avtal 
med kommuner och andra intressenter har kunnat 
träffas i tillräcklig omfattning. Det åligger El-Kret-
sen att genast – om El-Kretsen menar att Avtalet 
inte kan träda ikraft – meddela denna inställning till 
Anslutet företag.
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller till-
lämp-ningen därav av någon anledning befinnas 
vara helt eller delvis utan verkan, ogiltig eller inte 
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verkställbar eller meddelar tillsynsmyndigheten 
sådan föreskrift som leder till sådana effekter eller 
skapar ett behov att ändringar i detta Avtal, ska par-

terna i möjligaste mån ändra detta Avtal i enlighet 
med den gemensamma partsavsikten.  
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15. Anslutet företag
Företaget:      

med org nr:       
  
Postadress:      

Tel:         Fax:       

Kontaktperson för detta avtal:        

E-post:      

Deklarationsansvarig (om annan person än ovan):      

E-post:
E-post för E-faktura:      

Vid nyteckning (se punkten 3.1 ovan):
Tidsperiod varunder företaget omfattats av Producentansvar:      

Antal produkter och slag av produkter som satts på marknaden:      

Datum för ikraftträdande (om annat än den 26 september 2008)      

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Stockholm, datum

För El-Kretsen  AB

Namnförtydligande

Datum

För Anslutet företag

Namnförtydligande


