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Når EE-produkter blir avfall
Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) har ansvar for å
informere om at de tar imot kasserte EE-produkter og for å håndtere avfallet forsvarlig. Dette betyr at du som forhandler må kjenne til hva slags informasjon som er
tilstrekkelig og hvordan kasserte EE-produkter skal tas imot og håndteres.
Plikt til å ta imot EE-avfall
Forhandlere av EE-produkter skal ta EE-avfall i
retur fra forbrukere gratis, selv om forbrukeren
ikke kjøper noe nytt. Fra næringsdrivende har du
plikt til å ta imot avfallet gratis dersom det
kjøpes tilsvarende mengde nye produkter.
Returplikten gjelder alle typer kasserte EEprodukter som du selger, uavhengig av merke
eller fabrikat. Det er ikke krav om at varen er
kjøpt hos deg. Dersom du har sluttet å selge en
produkttype gjelder likevel mottaksplikten i ett
år etter at du sluttet å selge slike produkter.
Plikt til å sørge for sortering, oppbevaring og
videresending av EE-avfall
Når du tar i mot kasserte EE-produkter skal disse
håndteres slik at de ikke skades eller ødelegges.
Hvis EE-produktet er skadet kan det vanskeliggjøre en miljøriktig behandling.
Kasserte EE-produkter skal sorteres fra øvrig
avfall og oppbevares slik at det ikke kan medføre
forurensning eller skade på mennesker eller dyr.
Forhandlere må sørge for at EE-avfallet

oppbevares utilgjengelig slik at det ikke blir
stjålet. Forhandlere skal oppbevare de kasserte
EE-produktene til de blir hentet av et returselskap, eller alternativt sørge for annen lovlig
håndtering av avfallet.
Plikt til å informere
Forhandlere har plikt til å informere om at EEavfall ikke skal kastes sammen med annet avfall
og at det tas imot gratis. Informasjonen skal
være godt synlig gjennom oppslag i alle butikklokaler, på nettside og finnes på alt trykket
materiell og elektronisk markedsføringsmateriell
som omfatter EE-produkter. Teksten skal være
iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra
øvrig informasjon. Informasjonsplakater til bruk i
butikken kan lastes ned fra
www.miljodirektoratet.no under EE-avfall.
Småelektronikk som avfall
Det er en utfordring å få samlet inn all småelektronikk som mobiltelefoner, leker, radioer,
elektroniske spill, elektrisk verktøy og sparepærer. Det er derfor viktig at alle forhandlere
informerer sine kunder om at også disse små
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produktene skal leveres inn når de kasseres.
Mal for informasjon
Eksempler og maler for informasjonsmateriell til
bruk i salgslokaler finner du på Miljødirektoratets nettsider. Malen er et tilbud til forhandlere
som hjelp til å oppfylle informasjonsplikten.
Malen kan brukes som den er eller tilpasses
virksomhetens grafiske design som å legge til
logo eller annet.

Avfallsforskriften

§ 1-4. Plikt til å ta imot EE-avfall
Forhandler skal ta EE-avfall som er husholdnings
avfall vederlagsfritt i retur i butikklokale eller
på tilsvarende sted i umiddelbar nærhet av dette. Forhandler skal også ta imot EE-avfall som er
næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.
Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende
produkter som forhandleren omsetter eller
tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til
merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter
menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som
selges på innleveringstidspunktet. Mottaks
plikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller
salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt.
Når EE-produkter omsettes og/eller leveres
utenfor butikklokale, herunder ved postordresalg og netthandel, skal forhandler etablere et
effektivt system for forsendelse og mottak av
tilsvarende mengder EE-avfall. Forhandler skal
ta i mot EE-avfallet vederlagsfritt, men kan ta
seg betalt for kostnader direkte forbundet med
forsendelse av EE-avfall. Prisen for forsendelse
må ikke overstige det beløp forhandler krever
ved forsendelse av tilsvarende mengde solgte
EE-produkter.
§ 1-5. Plikt til å sørge for sortering, opp
bevaring og videresending av EE-avfall
Forhandler skal sørge for at EE-avfall som er
mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares
på egnet sted. Oppbevaringen skal ikke
innebære fare for forurensning eller skade på
mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk,
gjenvinning og utsortering av komponenter i
EE-avfallet skal ikke reduseres.

det blir hentet av godkjent returselskap. Dersom
EE-avfallet ikke blir hentet, skal forhandler selv
ta kontakt med et returselskap for å organisere
hentingen. Returselskap kan kreve at forhandler
transporterer EE-avfall for overlevering på egnet
sted i rimelig avstand fra det sted der
forhandler mottar avfallet.
§ 1-6. Plikt til å informere
Forhandler skal informere om at EE-avfall ikke
skal kastes sammen med annet avfall og at det
tas i mot vederlagsfritt. Det skal informeres
gjennom oppslag i alle butikklokaler,
fremvisnings- og utstillingslokaler, på
midlertidige utsalgssteder og i alt salgs- og
informasjonsmateriell som publiseres i tilknytning til salgsvirksomheten, både i elektroniske
og papirbaserte medier. Teksten skal være
iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra
øvrig informasjon.

LENKER
Returselskap for EE-avfall:

www.elretur.no

www.erp-recycling.no

www.evm.no

www.elsirk.no

www.renas.no
www.miljodirektoratet.no om EE-avfall
Miljødirektoratet har laget plakater som kan skrives ut og henges opp i butikker. Størrelsen er 50 x
70 cm
www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-ogverktoy/Annet/Informasjonsplakaterfor-bruki-butikker/
www.erdetfarlig.om elektronikk

Forhandler skal oppbevare mottatt EE-avfall til

Side 2

www.miljødirektoratet.no

