RAPPORTERINGSAVTAL PRODUKTER
1
Bakgrund
1.1
Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (nedan kallad ”Förordningen”) åligger det producenterna till de produkter
som omfattas av Förordningen bl.a. att ansvara för
att sådana produkter samlas in och tas om hand.
Enligt Förordningen ska vidare producenter1.2
na senast den 31 mars varje år rapportera till Naturvårdsverket den mängd elutrustning som producenten har gjort tillgänglig på den svenska marknaden
under det närmast föregående året samt - vad avser
annat elavfall än konsumentelavfall - rapportera
den mängd elavfall som har samlats in, behandlats i
Sverige samt transporterats till ett annat land m.m.
Av Förordningen framgår närmare vilka
1.3
uppgifter producenterna ska registrera och rapportera till Naturvårdsverket.
1.4
Producenten omfattas av bestämmelserna i
Förordningen. Parterna har tidigare ingått ett anslutningsavtal (”Anslutningsavtalet”).
1.5
Detta avtal (”Avtalet”) 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
rapportera uppgifter till Naturvårdsverket.
El-Kretsens skyldigheter
2
2.1
El-Kretsen åtar sig att biträda producenten
vid rapporteringen av uppgifter till Naturvårdsverket enligt 62 och 63 §§ Förordningen. Uppgifter om
insamlat konsumentelavfall rapporteras i klump en
gång per år till Naturvårdsverket, dvs. ej fördelat
per producent.
El-Kretsens åtagande omfattar att samman2.2
ställa de uppgifter som 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.

El-Kretsen åtar sig inget ansvar beträffande
2.3
korrektheten av de lämnade uppgifterna.
3
Producentens skyldigheter
3.1
Detta Avtal inskränker på inget sätt producentens skyldigheter att till El-Kretsen lämna
uppgifter enligt Anslutningsavtalet.
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.
Information som sålunda kommit El-Kretsen
4.2
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.
Avtalstid m.m.
5
5.1
Detta Avtal gäller tills vidare. Avtalet kan
sägas upp till upphörande med en månads ömsesidig uppsägningstid.
Om det mellan parterna ingångna Anslut5.2
ningsavtalet upphör att gälla ska också detta Avtal
upphöra att gälla per samma dag som Anslutningsavtalet.
Tvist
6
6.1
Tvist angående tillkomsten, tillämpningen
eller giltigheten av Avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.
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 i det s.k. EE-registret som vid tidpunkten
för Avtalets ingående finns tillgängligt via Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se.
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8
Ändringar
8.1
El-Kretsen har rätt att göra begränsade ändringar eller tillägg till detta Avtal som är föranledda
av ändringar eller tillägg i Förordningen eller annan
lagstiftning. Sådana ändringar eller tillägg ska meddelas producenten senast en månad innan ändringen
eller tillägget träder ikraft.
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