
MILJÖAVGIFTER  VIKTIGT ATT VETA

LAGEN OM PRODUCENTANSVAR
Den 13 augusti 2005 trädde ett EU-direktiv avseende producentansvar för elektriska produkter i kraft. Lagen 
innebär i korthet att producenterna (= tillverkare eller importörer på den svenska marknaden) måste erbjuda 
inlämning av motsvarande mängd uttjänta produkter som denne levererar nya. 
Vidare måste de inlämnade produkterna tas om hand för återvinning.

HANTERING
För att återvinningen ska fungera på ett miljöriktigt sätt har ett gemensamt system skapats. 
Bolaget El-Kretsen AB, och Sveriges 290 kommuner har ingått ett avtal där kommunerna upplåter sina 
återvinningscentraler så att elavfallet enkelt kan tas emot och transporteras bort för återvinning. Det är 
självklart för masterlite att vara anslutna till detta rationella system för en bättre miljö. En fullständig 
Systembeskrivning finns på vår hemsida, tillsammans med övrig information om vårt miljöarbete, under 
fliken ”Tips & Info”. 

KOSTNADER
För att finansiera återvinningssystemet tas en miljöavgift ut. Miljöavgiften redovisas separat på våra fakturor 
till Dig och är momspliktig. Det finns fyra olika kategorier: glödlampor (halogenlampor), 
urladdningslampor (lysrör), armaturer < 2 kg samt armaturer > 2 kg. Kontakta oss för aktuella avgifter. 
Samtliga modeller i masterlites standardsortiment väger under 2 kg. Undantag är vissa armaturer i ML-D och 
ML-EX serierna; armaturer med två reaktorer.

VAD INNEBÄR DETTA FÖR DIG OCH FÖR DINA KUNDER?
För Dig som använder armaturer och/eller ljuskällor i Dina produkter innebär detta att Du påförs en 
miljöavgift. De produkter som Du levererar, och som innehåller aktuella armaturer/ljuskällor, bör Du i Din 
tur ta ut motsvarande miljöavgift av Dina kunder.

När Dina kunder önskar skrota en skylt eller motsvarande kan denne kostnadsfritt lämna i ljuskällor och 
armaturer på av aktuell kommun anvisad plats. 

VAD INNEBÄR DET OM DU EXPORTERAR?
Exporterar Ni masterlite armaturer och lysrör och är anslutna till El-Kretsen kan ni få miljöavgiften tillbaka 
genom att redovisa exporten direkt till El-Kretsen. Icke anslutna kunder kan i stället använda blanketten 
”Deklarationsformulär  återbetalning av miljöavgift vid export” som finns på vår hemsida (se ”Tips & 
Info”), så krediterar vi miljöavgiften. Vi redovisar sedan vidare Er export till El-Kretsen och får på detta sätt 
avgiften tillbaka.

MER INFORMATION?
Mer information om masterlites miljöarbete finns på www.masterlite.se och www.el-kretsen.se. 
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CE-märket

CE i EU
CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den
utifrån relevanta EU-direktiv. CE-märket gäller de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett var de
är tillverkade.

Produkter som tas in från länder utanför EU måste alltså också vara CE-märkta. Märkningen spelar en
nyckelroll för frihandeln och harmoniseringen av regler inom EU. Tack vare märkningen kan varorna
cirkulera fritt på EU:s "inre marknad".

VILKA PRODUKTER SKA CE-MÄRKAS?
Först måste man fastställa om något EU-direktiv gäller för produkten. CE-märkningen gäller bara för
produkter som faller under något av de så kallade "Nya metoden direktiven".
Utöver dessa finns ett flertal andra direktiv. Vissa av dem kräver CE-märkning, andra inte. Vilka
direktiven är och vilka tillämpningsområden de har kan läsas i Annex 6 i Europeiska kommissionens
"Guide to the Implementation of Directives Based on the New Approach and Global Approach".
Importerade produkter följer samma regler. Det är importörens och/eller den som sätter produkten
på marknaden som ska se till att produkten är CE-märkt på ett korrekt sätt.
När du som masterlitekund köper armaturer vilka masterlite tillverkar till dig på legouppdrag så
åligger det dig, om inget annat överenskommits, som uppdragsgivare och att tillse att produkten är
CE-märkt. Detta innebär alltså att även om masterlite bekräftat tillverkning så är det beställarens
ansvar att produkten uppfyller kraven för CE-märkning.

HUR GÅR CE-MÄRKNINGEN TILL?
När tillverkaren har säkerställt att produkten uppfyller kraven i de relevanta direktiven kan
produkten CE-märkas. CE-märkningen ska styrkas av en EG-försäkran om överensstämmelse och en
teknisk dokumentation.

REGLER FÖR MÄRKNINGEN
CE-märket är det enda märke som krävs för att produkten ska få säljas i Sverige och resten av EU.
Övriga så kallade certifieringsmärken, till exempel S-märket, är helt frivilliga. Reglerna för ATEX är ett
undantag, för mer information om dessa regler se presentationen av ATEX-reglerna i regelverket.
CE-märket ska ha samma proportioner som bilden allra överst, den ska vara minst 5 mm på höjden.
Generellt gäller att märket ska finnas på produkten. Undantagsvis, till exempel om produkten är för
liten för att storlekskravet ska kunna uppfyllas, kan det sättas på förpackningen.

Läs mer om Regelverket på: www.elsakerhetsverket.se
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