RAPPORTERINGSAVTAL - BATTERIER
1
Bakgrund
1.1
Enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier åligger det producenterna
till de produkter som omfattas av förordningen bl.a.
att ansvara för insamling, förbehandling, återvinning eller annat omhändertagande av avfall som utgörs av sådana produkter. Vidare ska producenterna
enligt samma förordning lämna uppgifter till Naturvårdsverket årligen före den 31 mars om ev. genomförd försäljning och produkternas omhändertagande
samt om på vilket sätt de uppfyllt sina skyldigheter
enligt förordningen. Mängden omhändertaget batteriavfall skall anges i kilo.

4
Sekretess
4.1
El-kretsen förbinder sig att under avtalstiden
och därefter behandla all information som Producenten lämnat i sin redovisning eller i motsvarande
information framkommen vid granskning eller i övrigt i kontakter mellan El-kretsen och Producenten,
strikt konfidentiellt.

1.2
Detta avtal syftar till att utvidga parternas
samarbete på så sätt att El-kretsen åtar sig att i viss
utsträckning också biträda Producenten vid fullgörande av skyldigheten enligt förordningen att lämna
uppgifter till Naturvårdsverket.

5
Avtalstid m.m.
5.1
Detta Avtal gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp till upphörande med en månads ömsesidig
uppsägningstid.

2
El-Kretsens skyldigheter
2.1
El-kretsen åtar sig att biträda Producenten
vid lämnande av uppgifter till Naturvårds- verket
enligt förordningen om producentansvar för batterier.
2.2
El-Kretsens åtagande omfattar att sammanställa de uppgifter producenten har lämnat till
El-kretsen samt att, efter att Producenten gjort behövliga tillägg och godkänt uppgifterna, rapportera
dessa till Naturvårdsverket i enlighet med vad som
föreskrivs i förordningen.

4.2
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 gäller samt grunden för Avtalets upphörande.

5.2
Om det mellan parterna ingångna Anslutningsavtalet upphör att gälla ska också detta Avtal
upphöra att gälla per samma dag som Anslutningsavtalet.
6
Tvist
6.1
Tvist angående tillkomsten, tillämpningen
eller giltigheten av Avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

2.3
El-kretsen åtar sig inget ansvar beträffande
korrektheten av de lämnade uppgifterna.

7
Övrigt
7.1
Producenten är medveten om sin möjlighet
att när som helst kontrollera de uppgifter som Elkretsen registrerat för Producentens räkning enligt
detta Avtal. Dessa finns vid tidpunkten för avtalets
ingående tillgängliga via Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se.

3
Producentens skyldigheter
3.1
Detta Avtal inskränker på inget sätt Producentens skyldigheter att till El-kretsen lämna uppgifter enligt Anslutningsavtalet.

8
Ändringar
8.1
Sker ändring i lag eller förordning som leder
till att någon bestämmelse i detta Avtal eller
tillämpningen därav av någon anledning befinnas
1

vara helt eller delvis utan verkan, ogiltig eller inte
verkställbar eller meddelar Naturvårdsverket sådan
föreskift som leder till sådana effekter eller skapar
ett behov av ändringar i detta Avtal, ska parterna i
möjligaste mån ändra detta Avtal i enlighet med den
gemensamma partsavsikten så att det blir förenligt

med lag, förordning eller övriga föreskrifter.
8.2
Tillägg till eller ändringar av Avtalet ska
upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara rättsligt bindande mellan parterna.
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