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Sammanfattning och förslag

frågaEn laddad

Titeln vårt betänkande mångtydig. anspelar detDenär äratt
laddningsbara batterierna främsthanteringen de behöversomav

bidrarredas många andra orsaker till batterifråganMen ärattut.
laddad.

År gjorde näringslivet pionjärliknande åtagande i fråga1993 ett om
nickel-kadmiumbatterierna.de miljöfarliga åtog sig inomMan att

uppnå insamlingsgraden 90 for denna batterityp.två år Justprocent
Batteriutredningen startade sitt arbete näringslivetåtertog dettanär

åtagande. Då hade insamling cirka uppnåtts.35 procenten

angivit för hur insamlingsorganisationenhadeRegeringen ramarna
fick nyttja medlen från inbetalda batteriavgifter. Sedan dess har

producentansvarfrågor principerna väckts inom andrarörsom om
insamlingområden, glas och förpackningar.t.ex. returpapper,av

sådana frågor Vad sker mål förNågra uppsattavar: om
producentansvaret inte ska i fallnås Vem så ansvariggöras

arbete kommunerna gjorde tidigare med samla ochDet attsom
hand uttjänta batterier hade kommit i skymundan.ta om

Verksamheten inte finansierad. Metoderna för ochatt sorteravar
återvinna material från insamlade batterier inte riktigt lyckade.var

kommuner lät helt enkelt insamlingenMånga sparlåga.

hos konsumenterna lagrades under tiden uttjäntaHemma batterier
i städskåp och lådor. Samtidigt konsumenterna har varit osäkrasom

hur ska bete sig med kasserade batterier så harom man
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ökatbatterierladdningsbaramedförsäljningen apparaterav
explosionsartat.

siatlängehar sedanavfallshanterareMiljömyndigheter och om
tungmetallernagiftigasläpper deframtida avfallsströmmar utsom

scenario harmiljön.kvicksilver till Sammaochbly, kadmuim
andra länder.också imålats upp

Batterierna

formenergi ikankemiskaBatterier är system avavgesom
tungmetallermiljöfarligaoftainnehållerelektrisk Deström. som

ocksåharbatterierAlternativakvicksilver.kadmium ochbly,
innehållertungmetallerför dessaställeti annatutvecklats som

metallmaterial.

varjesamhället årtillförsbatterier ärmängdentotalaDen som
antingen25.000delen, utgörsDenomkring 29.000 största ton,ton.
eftersommiljöfarligaindustribatterier. Deellerstartbatterier ärav

nickel-kadmium.ellerblyde baseras på

blandanvändningspriddmycketharbatterierResten är ensom
Medsmåbatterier.demutredningen benämntiVi harkonsumenter.

småbatterierkilogram. ärhögstbatteriervidet väger ettsomavser
sladdlösaingå ibl.a.och kanbärbara apparater.alltså i princip

dentillfördes1994årsmåbatterierde cirka 4.000Av ton som
miljöfarliga. Merpartenomkring 750marknadensvenska ton avvar

nickel-kadmiumsmåbatterier baserasmiljöfarligadessa men
blybaserassådanafinns ocksåmiljöfarliga samtdebland som

Övriga småbatterier betraktaskvicksilver.medknappcellsbatterier
olika slag,metallerinnehållerdemiljöfarliga. Meninte avsom

kanmetalleroch järn. Dessanickelexempelvis zink, mangan,
förbrukats.batteriernadåvärdefullautgöra resurser
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Metallåtervinning bly, kadmium och nickel sker sedan länge vidav
två svenska företag. Dessutom finns möjligheter inom metall-attnu
industrin återvinning bl.a. zink från kasseradeatt starta batterier.av

förstaEn förutsättning för batterierna ska kunna ingå i slutetatt ett
kretslopp på detta emellertid samtliga batteriersätt är kan samlasatt

effektivt och sedan efter sitt innehåll metaller.sorteras av

Utredningens mål och avgränsningar

batterifråganAtt laddad framgick utredningens direktiv. Därvar av
radades den svåra uppgiften efter den andra för lösas.attena upp

Direktiven två huvudsakliga mål för utredningen. detFörangav
första ska åtgärder föreslås skyndar övergången frånsom
miljöfarliga batterier inom områden där det finns mindre farliga
alternativ. För det andra ska åtgärder fram effektivtas som ger en
insamling och säker slutlig hantering de miljöfarliga batterieren av

redan finns i samhället.som

Direktiven relativt kort utredningstid för lösa uppgifterna.attgav en
Vi ansåg det därför nödvändigt arbetet. Eftersomavgränsaattvara
vi såg kärnfrågan främst rörde småbatteriema,att lade de
intressanta utvecklingsbetonade frågorna batterier tillmen mer om
fordon åt sidan. Utvecklingen alternativ till blybatterier iav
bensindrivna fordon har därför inte studerats. hellerInte har
behandlat frågan batterier till eldrivna fordon.om

Utredningen har alltså till de batterieravgränsats i praktiskärsom
användning. Men vi har medvetet anlagt brett perspektiv deett
batterier används och gjort hel del efterforskningar försom atten
få kännedom mängder alla batterier.sortersom av

Under utredningens hargång några speciellt svåra frågor kommit
fram. Frågan insamling ska ske alla kasserade batterierom av var
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tillupphovgrundläggande. Svaret genastochförstaden mest gav
Ännu svårarebatteriinsamlingen.finansieringfråga, varnästa avom

producentansvaret.förändringeventuellfrågan avenom
denförlängningmånaderstvåtillbidrogSvårigheterna aven

utredningstiden.ursprungliga

Samråd

RiksrevisionsverketmedsamrådgenomförtharBatteriutredningen
Riksrevisionsverketfondering.derasbatterieavgifter ochfrågori om

skrivelseisynpunktersamrådet lämnatmedsamband somihar en
betänkandet.tillbilagaiåterfinns en

ochKemikalieinspektionenmedgenomförtsharSamråd även
medbatterieravvecklinggällerfrågorNaturvårdsverket i avsom

i fråganMiljöbalksutredningenmedkvicksilverochkadmium samt
batteriområdet.regleringnyom

uppläggningBetänkandets

förslagutredningenssammanfattning presenterasdennaefterDirekt
utredningenstillMotivenmed kommentarer.författningstextertill

konsekvensermedtillsammanssedanavhandlasåtgärdertillförslag
bl.a.ingårkapitelcentraladettakaptitel Ii enförslagenav
slutligai denledolikaförkostnadernabeskrivningdetaljerad av

batterier.hanteringen av

handlarKapitel 2kapitel.beskrivandeantalföljer omSedan ett
batterifråganiAktörernaingår.metallerdeochbatterierna som

Sverige,ibatterireglerjämförelsekapitel Enibeskrivs av
kapitel 5behandlarSlutligenkapitelioch EUNorden görs

batterier.föroch fråganbatteriavgifterna pantom
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utgångspunkterViktiga för utredningens förslag

Möjligheten till slutet kretslopp för samtliga batterier har varitett
riktmärke för utformandet utredningens förslag. De åtgärderett av

föreslås syftar till hållbart försammantagna ett ärsystemsom som
såväl dagens och gårdagens batterier för de batteriersom som
utvecklas i morgon.

Andra viktiga utgångspunkter för utredningens förslag har delsrört
ansvarsfrågor, dels de existerande för insamlingsystemen av
kasserade batterier. Vi har dessutom beaktat behovet förändraattav
de svenska reglerna förnågot nå samklang med direktivEU:satt

batterier.om

Tillverkare och importörer batterier och med inbyggdaapparaterav
batterier ska Det gäller delsstörreett ansvaret attges ansvar.
bedöma informeraoch miljöfarligheten hos de marknadsfördaom
batterierna, dels för slutlig hantering batterierna deansvaret närav
kasseras. Då kan substitionsprincipen så småningom leda till deatt
minst farliga batterierna väljs och det slutliga omhändertagandet av
batterier kan bli enklare.

Miljöfarligheten hos kasserade batterier kräver säker hantering.en
Batteriernas långa omloppstid i samhället kräver insamlings-ett

fungerar hela riket och säkert ocksåöver påsystem ärsom som
lång sikt. ställs alltsåDet krav säkerhet, långsiktighet ochstora
täckning hela landet. detHär naturligtöver kommunernaär att
kommer i bilden.

säker hanteringEn också kostsam. batteriernasDå omloppstidär
kan till tiotal år det inte enkelt förutse deärett attvara upp
framtida kostnaderna. inteDet heller enkelt tillämpa principenär att

den förorenar ska betala då det fråga framtidaatt ärom som om
kostnader. Därför behövs säkerhet för de framtidaatten
kostnaderna för batterihanteringen kan täckas. Säkerheten kan
uppnås för kostnaderna utkrävs i förväg och fonderas.ansvaretom
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Utredningenbatteriområdet.tillsynenansvarsfråga rörEn annan
tillsyns-ochutökastillsynenangeläget attfunnit dethar att

behövseffektivt. Detutnyttjaskompetensmyndigheternas mer
europeiskadeutvecklingendrivastrategi fördessutom att aven

batterier.reglerna om

insamlingallmänfortfarandeexisterarkommunerdelI avenen
brytasbör intefungerandesmåbatterier. Dessakasserade system

tillochkunnandekommunernasbör tasned. tvärtom engagemang
finansierad form.finnaverksamhet behöverKommunernas envara.

deltagandeaktivteffektiv krävsbliskainsamlingen ettFör avatt
entydigakonsumentendelta måstekunnaFörkonsumenterna. att

batterierna. Detkasserademed deskavad görasbesked somom
batteriernamärkningenbatterier,olikamängdfinns typer aven

vilkaskiljasäkerhet ärmedkaningen utochtydliginte somär
miljöfarliga.

nåbrakan sätt attdrivkrafter ettEkonomiska pantt.ex. varasom
emellertidfallbatteriernas görinsamling. Ieffektivochsäkeren

intedrivkraft kanskeosäker. Pantensmetodenlivslängdenlångaden
formenden bästafunnitVi hartio år.stark attså avlängre är om
kasseradesamlartill denersättningfalldettai är sompant

intekonsumententill ärdirektlämnasbatterier. En pant som
batteriermiljöfarligaför enbartSkulleändamålsenlig. panten ges

iSkulleskiljasinte säkert pantalltsåbatterier ut.dessakan en
risk fördetfinnssåbatterier attkasseradeallaförstället ges

förstörda.blirinsamlingssystemexisterande

batterierfrån miljöfarligabortstyrningFörslag om

förändringar EU:sförslagetsvenskastöder detUtredningen avom
till årframavvecklinginnebärFörändringarnabatterier.regler om

nickel-kvicksilveroxid ellerbaseradesmåbatterier1999 av
tillåtnadenförslagetsvenskadetinnebär attVidarekadmium.
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kvicksilverhalten i alkaliska brunstensbatterier ska sänkas från 0.025
till 0.001 viktprocent iutom knappceller till år 1999. För detatt
svenska förslaget ska förverkligas krävs aktivt pådrivande arbete.ett

Utredningen föreslår Kemikalieinspektionen får i uppdragatt iatt
samverkan med Naturvårdsverket utarbeta strategier for detta
pådrivande arbete. Uppdraget bör omfatta andra åtgärderäven som
bidrar till snabbare nationell avveckling: åtaganden frånen
producenter, produktkrav i upphandlingar och information till
konsumenter produktval. Desutom bör uppdraget omfattaom
strategier inför till 1999 detöversynen svenska undantaget iav
anslutningsfördraget kvicksilverhalt i batterier for användningom
under förhållanden.extrema

återvinningFörslag ökad zink ska minskaom av som
produktionen kadmiumav

Utredningen föreslår Naturvårdsverket får i uppdragatt att
internationellt driva frågan minskad kadmiumproduktionom en

ökad återvinning zink. övrigt skaI ökad återvinninggenom av en
zink uppnås i landvårt återvinning kasserade batterier.av genom av

Förslag alla batterier ska berörasattom

Utredningen föreslår reglering för batteriområdet. Genom dennany
reglering ska flertal kemikalielagstiftningens regler tillämpasett av

batterier.på Reglerna ska gälla både miljöfarliga och icke
miljöfarliga batterier. Batterier ska definieras så såvälatt

Ävensmåbatterier industribatterier och startbatterier omfattas.som
batterier inbyggda i ska omfattas.ärsom varor

Reglerna ska rikta sig till yrkesmässiga tillverkare och importörer
batterier och med inbyggda batterier. Därigenom blirav av varor

tillverkare och importörer skyldiga vidta försiktighetsmått föratt
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hosmiljöfarligheteninformeraochutredabatterieralla attsamt om
batterier.alla

desamlasbatterier ska ärnärallavidareföreslårUtredningen att
kasserade.

batteriinsamlingförska ersättaskommunernaFörslag attom

kasseradesamlaskakommunernaföreslårUtredningen att
skabatterierföreskrivafår attsmåbatterier. Kommunerna varaom

batteriernabortforslaskaKommunernademonterade apparater.ur
ochtillverkareanvisasmottagningsstationerregionalatill avsom

importörer.

betalatsavgiftsmedelskakostnader ersättasKommunernas somav
tillräckligtmedkombinerasinsamlingenbatterier. Omförin

för dettakostnaderna ersättasfårsortering även avnoggrann
avgiftsmedel.

inledainformationskampanj skaFörslag att enom
insamlingen

inledasskasmåbatterierinsamlingenföreslårUtredningen avatt av
konsumenterna.tillriktadinformationskampanjallmänen

importörertillverkare,mellansamverkanibedrivasskaKampanjen
inbetaldafrånskaKostnaderna ersättatsoch kommuner.

avgiftsmedel.

nationellaövergripandedetpåinformationåterkommandeAnnan
ioch importörertillverkarebedrivasochplanerasskaplanet av

finansierasskainformationDennakommunerna.medsamverkan
avgiftsmedel.med

dettillska gåbatteriinsamlingenhurinformationKonkret om
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normala informationi kommunernasplanet ska ingålokala om
avfallshanteringen.

föroch importörer skatillverkareFörslag att ansvaraom
batterierhanteringslutlig av

föroch importörer skatillverkareföreslårUtredningen att ansvara
deninsamlade småbatterier, d.v.s.hanteringenslutligaden av

återvinningmellanlagring ochsortering,information behövs,som
miljömässigtomhändertagandeslutligt äreller annat som

inbetalda avgiftsmedel.frånKostnaderna skagodtagbart. ersättas

insamling ochför bådeskaoch importörerTillverkare ansvara
startbatterier. Kostnaderna skaindustri- ochhanteringslutlig av

avgiftsmedel.från inbetaldaersättas

för hurska långsiktiga planerTillverkarna och importörerna göra
planer ska redovisasska bedrivas. Sådanaslutliga hanteringenden

tillsynsmyndighet.tredje tillårvart en

finnstill det tekniskaskaoch importörerTillverkare attse
ochinsamlade småbatterierförförutsättningar sorterastas emotatt

mottagningsstation.på

till det finns tekniskaskaTillverkare och importörer attse
materialåtervinns ellersamtliga batterierförutsättningar för tasatt

godtagbartmiljömässigthand sätt.annatom

resultaten denårligen redovisaoch importörer skaTillverkare av
tiIlsynsmyndigheten.hanteringen tillslutliga
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batterierallaavgifter förFörslag om

betalaskaimportörertillverkare ochföreslårUtredningen att
ska kronorAvgiftsnivåernabatterier.allaförbatteriavgifter vara

parentes:avgifter inomgällandebatteri;kilogram nuper

231.500kvicksilveroxidbatterier

231.000alkaliskamiljöfarliga
brunstensbatterier

46300nickel-små
kadmiumbatterier

200blybatteriersmå -

5miljöfarligaicke -
småbatterier

2nickel-industriella -
kadmiumbatterier

kblybatterierindustriella |

z22startbatterier

föravgiftbetalaoch importörertillverkare extraskaDärutöver en
batteriernadärinbyggda ismåbatterier apparatermiljöfarliga ärsom

100avgift skaDennakonsumenten.avlägsnaskaninte lätt varaav
batteri.kilogramkronor per

ifårKemikalieinspektionenslutligenföreslårUtredningen att
tillsyn ochföravgifthurutredauppdrag annannärmareatt en

och importörer.tillverkarefrånskamyndighetsverksamhet uttas
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ochFörfattningsförslag
kommentarer

författningartillförslagBatteriutredningens

ochförfattningartillförslagföljandeviredovisarkapiteldettaI
författningsändringar:

1990:1332lagenbatterier ersätter omlag somomnyen
batterier,miljöfarligaföravgifter

förordningenbatterier ersätterförordning somomnyen
batterier,miljöfarliga1989:974 om

1990:984,renhållningsförordningen samtändring i

ochprodukterkemiska1985:835förordningeniändringar om
1980:657.sekretessförordningeni

tillanslutningdirektiförfattningskommentarerocksåredovisarVi
förordningrespektivelagtillförfattningstext omföreslagen nyny

batterier.
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tillFörslag lag batterierom

lag gäller hantering och import batterier ochl § Denna av varor
med inbyggda batterier.

Slulhantering

skydda miljön får regeringen eller2 § För den myndighetatt som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter skyldighet tillattom se

kasserade batterier samlas in, forslas bort, materialåtervinns elleratt
slutligt omhändertas miljömässigtpå godtagbartannat sätt.ett

Skyldigheten får åläggas den yrkesmässigt tillverkar,som
ellerimporterar säljer batterier eller med inbyggda batterier.varor

gifterA v

3 Regeringen eller den myndighet regeringen§ bestämmer fårsom
meddela föreskrifter de avgifter behövs för täckaattom som
samhällets kostnader för information, insamling, bortforsling,
materialåtervinning eller miljömässigt godtagbart slutligtannat
omhändertagande kasserade batterier.av

Avgiften får endast den yrkesmässigt tillverkartas ut av som
eller importerar batterier eller med inbyggda batterier.varor

1/lsynT

Tillsyn efterlevnaden4 § föreskrifter meddelats medöver av som
stöd denna lag skall den eller de myndigheterutövasav av som
regeringen bestämmer.

tillsyn har tillsynsmyndighet5 § För få tillträde tillrätt atten
byggnader, lokaler och områden. Tillsynsmyndigheten har rätt att
på begäran få de upplysningar och handlingar behövs försom
tillsynen.

åligger polismyndighetenDet lämna det biträde behövsatt som
för tillsynen.
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förbudellerföreläggandenmeddelafårtillsynsmyndighet6 § En
stödmedhar meddelatsföreskrifterförbehövs att avsomsom

förbud fårellerföreläggandenBeslutskall efterlevas.lagdenna om
med vite.förenas

låtatillsynsmyndighetenfåriakttas,föreläggande inteOm ett
bekostnad.försumligesdenåtgärdervidta

Överklagande

beslutöverklagandeföreskriftermeddelafårRegeringen§7 avom
ellerlagdennamed stödmeddelathartillsynsmyndighet avensom

föreskrifter.meddeladelagenmed stöd av

batterierlagföreslagentillKommentarer om

1990:1332lagenmotvarighet i §lsinParagrafen har§ om1
ändringar. Denvissamedbatteriermiljöfarligaavgifter för

batterier.och importhanteringhandlarlagenföreskriver avatt om
miljöfarligasåvälbatterityper,samtligahärbatterierMed somavses

avgifterlagengällande ärdenmedanmiljöfarliga,icke omnu
innehållerbatteriermiljöfarligasådanatillbegränsad som

kadmium.bly ellerkvicksilver,
avgiftsbemyndigandeendastinte utanomfattarlagen ettDen nya

föreskrivaregeringenbemyndigande för attocksåinnehåller omett
kasseradehandimportörerochtillverkare taför attskyldigheter om

överklagande harochtillsynbestämmelserbatterier. Nya om
tillkommit.

renhållningslageiibdelvis 6 §innehållParagrafens2 § motsvarar
förbemyndigandeinnehållerstycket ett1979:596. Första

bestämmerregeringenmyndighet attdenellerregeringen som
batterier.kasseradehandskyldigheterföreskriva att ta omom
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Skyldigheterna insamling, bortforsling, material-ärsom avses
återvinning eller miljömässigt godtagbart slutligt omhänder-annat
tagande. insamlingBegreppet finns inte med i 6 b § renhållnings-
lagen det förekommer i regeringens proposition 1992/93:180men

riktlinjer förOm kretsloppsanpassad samhälls-utveckling.en
"kasserade"Begreppet vidare idet batterisammanhangär än

tidigare använda begreppet "förbrukade". Med kasserade batterier
förutom batterier uttjänta, batterierär någonävenavses, som som

önskar bli kvitt de egentligen förbrukade. Kasseradeärutan att
batterier inkluderar med andra 0rd batterier vilken orsaksom av

helst inte längre används.som
andra stycket framgårAv paragrafen riktar sig till denatt som

yrkesmässigt tillverkar, importerar eller överlåter batterier och varor
med inbyggda batterier. Denna målgrupp iär snävare än
renhållningslagen.

Syftet med bestämmelsen skapa bemyndigandeär att ett ettom
förändrat producentansvar för den slutliga hanteringen kasseradeav
batterier, skilt från 6 b renhållningslagen.§ Kritik har nämligen
framförts förordningarna producentansvar bl.a. handlarmot om som

b kopplad6 § till straffbestämmelse. Dettaäratt gör attom en en
enskild producent i strid med grundläggande rättsprinciper- -
riskerar straff för ha underlåtit vidta åtgärd endastatt att en som
kan vidtas kollektivett gemensamt.av

3 Paragrafen har§ sin motsvarighet i 2 lagen§ 1990:1332 om
avgifter för miljöfarliga batterier. bemyndigarDen regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifterattsom

avgifter för batterier. dockHär avgifter för samtligaom avses
batterier, medan lagen avgifter för miljöfarliga batterier ärom
begränsad till miljöfarliga sådana. Avgifterna ska, förutom de
åtgärder i 2 täcka kostnaderna för information.ävensom avses

I 2 lagen avgifter för§ miljöfarliga batterier endast attom anges
avgifterna ska täcka kostnaderna för "samla och oskadliggöra"att

Ändringenbatterier. motiveras det resurstänkandeäratt ettav som
ska hanteringen kasserade batterier. Lagen bör vidarestyra av
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förslagetanvändning itillkommerinnehålla de termer senaresom
batteriförordning.om

stycket lagen§ 22styckeandraParagrafens motsvarar om
tillverkareskillnadenmedbatterier ävenmiljöfarliga attavgifter for

omfattas.batterierinbyggdamedoch importörer varorav

i 21-23motsvarighetersinaparagrafer har närmaste4-6 §§ Dessa
behovetmotiverasParagraferna1979:596.renhållningslagen av

frågaiskaNaturvårdsverket utövatillsyndenlagstöd för somav
slutlig hanteringförskyldigheterimportörersochtillverkares avom

batterier.kasserade
tillsynsmyndighet".till "enbefogenhetervissaParagraferna ger

förslagettillsynsmyndighet isedanpekasNaturvårdsverket ut som
pekatsvisserligenNaturvårdsverket har utbatteriforordning.till som

endastrenhållningslagen. Menockså itillsynsmyndighetcentral
tillsynför"tänder" utövaharnämnder attkommunala getts genom

förbud. Deellerföreläggandenbeslutamöjligheten att om
Naturvårdsverketbestämmelsernaföreslagna sammanuger

renhållningslagen.enligtharnämnderkommunalabefogenheter som
vite.medförenasfårförbudochföreläggandenBeslut om

byggnader,tilltillträdefåvidareharTillsynsmyndigheten rätt att
återvinningförexempelvis platseråsyftasområden. Härochlokaler

omhändertagande.slutligtgodtagbartmiljömässigteller annat
ochupplysningarfå detillsynsmyndigheten rätthar attSlutligen

för tillsynen.behövshandlingar som

föreskriftermeddelaregeringenbemyndigarParagrafen att om7 §
ellerenligt lagenbesluttillsynsmyndighetsöverklagasätt att en

lagen.stödmedmeddelatsharföreskrifter avsom
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till förordning batterierFörslag om

bestämmelserAllmänna

förhindra miljönSyftet med denna förordning utsläpp il § är att
ifrån batterier säkerställa metallinnehålletmetaller samt att attav

omhändertas miljömässigtbatterier återvinns eller ett annat
godtagbart sätt.

batterier och batteripaketFörordningen gäller äräven som
eller inbyggda ibipackade en vara.

ochkan delas i småbatterier respektive2 § Batterier start-
industribatterier. småbatterier i denna förordningMed avses

vikt inte överstiger kilogram. Med battericellbatterier lvars avses
batterienheten i batteripaket.den minsta ett

tillverkare i denna förordningMed och importör den3 § avses som
yrkesmässigt tillverkar eller importerar batterier eller medvaror
inbyggda batterier.

Förbud och märkning miljöfarliga batterierav

Med miljöfarliga batterier i denna förordning batterier4 § avses
med sammanlagt:änmer

utomlmilligram kvicksilver battericell, förvalkaliska25 per-
brunstensbatterier,

viktprocent kvicksilver, för alkaliska brunstensbatterier,0,025-
viktprocent kadmium, eller0,025-

viktprocent bly.0,4-

Miljöfarli alkaliska brunstensbatterier får inte saluföras eller5 ga
överlåtas yrkesmässigt. Förbudet gäller inte sådana batterier av
knappcellstyp.

miljöfarligt batteri får saluföras6 § och överlåtas yrkesmässigtEtt
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påeller importörentillverkarentydligtmärktshardetendast avom
förordning.till dennabilagai lsådant sättett angessom

ochsaluförasfårbatteriermiljöfarligainbyggdamedVaror7 §
tydligtmärktsharendastyrkesmässigtöverlåtas avvaranom

i bilaga lsådant sättimportörentillverkaren eller ett angessom
förordning.dennatill

ochsaluförasfårbatteriermiljöfarligainbyggdamedVaror
avlägsnaskanlättbatteriernaendastyrkesmässigtöverlåtas avom

dennatill2i bilagaintegällerDettakonsumenten. angesvaror som
förordning.

Försiktighetsmått m.m.

kemiska1985:426lagenibestämmelserFöljande8 § om
nämligenbatterier,tillämpasskallprodukter

försiktighetsmått,§5 om-
miljöfarlighet,ochhälso-utredning6 § avom-

kunskapskrav,§7 om-
produktinformation, samt§8 om-
uppgiftsskyldighet.9 § om- meddela deKemikalieinspektionenfårbatterierfrågaI om

5-8tillämpningenförbehövsföreskrifterytterligare avsom
produkter.kemiska1985:426lagen om

Insamling

tillsammansförvarasi elleringåintefårbatterierKasserade§9
avfall.med annat

inbyggdamedellerbatterierkassera10 § Den att varoravsersom
stycketandraitilldemskall lämnabatterier mottagare angessom

anvisar.kommunenplatsdeneller på som
medellerbatterieröverlåteryrkesmässigt varorDen som

batterier.kasseradeskyldigbatterier emotinbyggda taär att
medi frågagällerMottagningsskyldigheten även varorom
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inbyggda småbatterier.
Överlåtaren skall i samband med överlåtelsen informera köparen

kasserade batterier och kan lämnas inköpsställenattom varor
eller på andra platser kommunen anvisar.som

§ Småbatterier eller11 med inbyggda småbatterier harvaror som
tagits överlåtare enligt 10 skall lämnas§ den platsemot av en

kommunen anvisar. får föreskrivaKommunen batteriernaattsom
vid överlämnande till den kommunen anvisade platsen skallav vara
demonterade från den innesluter batteriet.vara som

Bortforsl ing

12 § insamlade småbatterier skall i enlighet med 4 §a
renhållningsförordningen 1990:984 forslas bort till en
mottagningsstation i första15 § stycket.som anges

Slutlig hantering m. m.

Tillverkare13 § och importörer skall själva eller på sättannat
redovisa planer åtgärder har till syfteöver attsom

utveckla mindre miljöfarliga batterier,
med inbyggda batterier till mindre miljöfarligaanpassa varor

batterier och enklare demontering inbyggda batterier,av
informera insamling batterier, samtom av
ordna tekniska förutsättningar för sortering och material-

återvinning eller miljömässigt godtagbart slutligt omhänder-annat
tagande insamlade batterier.av

Planerna skall gälla för period år. förstaDen planentreen av
skall redovisas till Naturvårdsverket månader efter detsenast tre att
denna förordning har ikraft.trätt

Naturvårdsverket får efter samråd med Kemikalieinspektionen
meddela föreskrifter sådana planer.närmare om

Tillverkare14 § och importörer skall själva eller sättannat
informera hushåll och andra förbrukare insamling och slutligom
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småbatterier.hantering av
hurföreskriftermeddela närmarefårNaturvårdsverket om

bedrivas.skallinformationen

ordnaellersjälva sättskall annatimportörerochTillverkare§15
småbatterierinsamlade emottasförförutsättningar atttekniska

elleråtervinningförbortforslasochmottagningsstation, sorterasen
omhändertagande.slutligtgodtagbartmiljömässigtannat

dennaföreskriftermeddelafår närmareNaturvårdsverket om

skyldighet.

ordnaeller sättsjälvaskall annatimportörerochTillverkare16 §
materialåtervinnsbatterierkasseradeförförutsättningar atttekniska

godtagbart sätt.miljömässigthand på annatetteller tas om
krävsbatteriermiljöfarligaomhändertagandeslutligtFör av

miljöfarligt1985:841förordningen12-16enligt omtillstånd
batteriermiljöfarligakasseradeoch importavfall. För export av

1995:701 gräns-förordningenenligttillstånd omkrävs
avfall.överskridande transporter av

deföreskriftermeddelafår närmare omNaturvårdsverket
stycket.i förstaskyldigheter avsessom

tilleller på sättsjälvaskall annatimportörerochTillverkare§17
slutligadenresultatetredovisaårligenNaturvårdsverket av

batterier.hanteringen av
KemikalieinspektionenmedsamrådefterfårNaturvårdsverket

skyldighet.dennaföreskriftermeddela närmare om

Uppgiftsskyldighet

tillskallbatterierimporterarellertillverkar§ Den18 som
mängddenuppgifterlämnaårligenKemikalieinspektionen om

ibrukförimporteratseller egetöverlåtitsharbatterier som
ochtillverkaregällerSkyldigheten ävenverksamhet.yrkesmässig

batterier.inbyggdamedimportörer varorav
NaturvårdsverketmedsamrådefterfårKemikalieinspektionen
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meddela föreskrifter denna skyldighet.nämnare om

vgifterA

19 § Den uppgiftsskyldig enligt skall18 § betala avgifterärsom
i § lagen18 1985:426 kemiska produkter i 3samtsom avses om

§ lagen l99x:xxx batterier.om

20 § Kemikalieinspektionen får avgift kronorta ut en yyy per
kalenderår för sin verksamhet med batterier.

21 § batterierFör överlåts den svenska marknaden ellersom
importeras för yrkesmässig verksamhet skall batteriavgift tas ut.en
Avgiften skall kostnaderna för den informationmotsvara som
behöver spridas de åtgärder i denna förordning samtom som avses
insamling, bortforsling och slutlig hantering batterierna. Avgiftenav
skall vara

l 500 kronor kilogram kvicksilveroxidbatterier,per-
1 000 kronor kilogram miljöfarliga alkaliska brunstens-per-

batterier,
300 kronor kilogram små nickel-kadmiumbatterier,per-
200 kronor kilogram små blybatterier,per-

kronor5 kilogram övriga småbatterier, samtper-
2 kronor kilogram startbatterier och industriella batterierper-

baserade bly eller nickel-kadmium.
För med inbyggda miljöfarliga batterier inte lätt kanvaror som

avlägsnas skall därutöver tillkomma avgift med kronor100en per
kilogram batteri.

22 Avgifter skall§ betalas efter debitering från Kemikalie-
inspektionen. Avgifterna får preliminärt.tas ut

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifternärmare om
betalningen avgifterna.av

23 § Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen besluta
avgiften skall nedsättas eller efterskänkas.att
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enligtverkställasfåravgifterbetalningBeslut24 § avom
sådantförordnafårKemikalieinspektionen att ettutsökningsbalken.

överklagas.detomedelbart ävengällaskallbeslut om

överklagandeochTillsyn, ansvar

kemiskaförordningen26-28iBestämmelserna om§25
dennaefterlevnadentillsyn överfrågai avgällerprodukter om

stycket.andraframgårinteförordning annat avom
ochtillverkaretillsyn överskallNaturvårdsverket utöva

förordning.dennai13-17enligtimportörer

grundförverkandeoch avBestämmelserna26 § ansvarom
1985:426lagen20-22ifinns§och 185-7överträdelser av

produkter.kemiskaom
ochsamlaromfattningielleryrkesmässigt störreDen som

till böter.dömasskall12 §stridibatterier motbortforslar

NaturvårdsverketellerKemikalieinspektionenbeslutEtt27 § som
fårförordningdennaenligtmeddelatharfallsärskilti ett

förvaltningsdomstol.allmänhosöverklagas
till kammarrätten.överklagandeförPrövningstillstånd krävs

förföreskrifterytterligaremeddelafårKemikalieinspektionen28 §
förordning.dennaverkställigheten av
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till förordning batterierBilaga I om

Vid märkning miljöfarliga batterier och inbyggdamedav varor
mililarliga batterier och nedanståeendeenligt 7 skall§§ aven

symboler zinvåindzis. lillverkzirc och beslutaimportörer skalltva om
de båda symbolerna skallvilken användas.av som

sida.Symbolen skall täcka batteriets störstatre procent ytanav
cylinderformade batterier skall täckasymbolenFör procenttre av

halva batteriets Symbolen skall dock inte 5 5större änyta. vara x
batteriet så litetOm batterietsär äratt tre procent ytacm. av

mindre skall symbol med storleken0,5 0.5 l län cm enx x cm
placeras förpackningen till batteriet.

Märkningen skall också upplysa vilken tungmetall batterietom
innehåller. upplysning skall bestå denDenna kemiskaav
beteckningen för den tungmetall aktuell: Cd eller Pb.Hg,ärsom
Beteckningen skall placerad Linder symbolen för sopkärlet ochvara

minst fjärdedel så symbolen.storvara en som

Märkningen synlig,skall väl läsbar och outplånlig.vara
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batterierförordning2 tillBilaga om

batteriermiljöfarligainbyggdamedkategorierFöljande varorav
stycket:andra§inte 7omfattas av

miljöfarligaanvändaskältekniskanödvändigt attdet är avom
fastsvetsadefastlödda,batteriernavilkai ärbatterier: apparater

förkontaktpunktervidfästa atteller sätt permanentannat
industriellkrävandevidströmförsörjningkontinuerligsäkerställa

idatafunktionerochminnes-bevaraförelleranvändning att
kontorsutrustning.ochdatabehandlings-

batteriernaochnödvändigfunktion äroavbruten omenom
förutrustningpersonal:kvalificeradavlägsnasendast kan av

innehållerbrukyrkesmässigtellervetenskapligt som
anordningarmedicinskaandraochpacemakersreferensceller,

ochfunktionervitalaupprätthållaavsedda somär attsom
batterier.innehåller

omgivning,känsligmycketsker ianvändningyrkesmässigom
förutrustningflyktiga ämnen:exempelvis i närvaro av

användningyrkesmässig

medförapersonal kanokvalificeradutförtbatteribyte avom
funktion:påverkaelleranvändaren apparatensförsäkerhetsrisker

bärbara apparater.

användarenavlägsnaslätt kanintebatteriermedApparater avsom
användarenskallbruksanvisning. Däråtföljasskall enav

ochibatteriermiljöfarliga apparateningårdetupplysning attom
säkert sätt.kan avlägsnashur dessa ettom
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Kommentarer till föreslagen förordning batterierom

Paragrafens första stycke förordningens1 § syfte, liksomattanger
i förordningen 1989:974 miljöfarliga batterier, förhindraär attom
utsläpp i miljön frånmetaller batterier. Här dock ingengörsav
begränsning till miljöfarliga batterier innehåller kadmium,som
kvicksilver och bly. Samtliga batterier omfattas syftet och deav
övriga bestämmelserna. Syftet har dessutom kompletterats med ett
kretsloppstänkande: metallinnehållet i batterier ska återvinnas eller
omhändertas miljömässigtpå godtagbart sätt.ett annat

Paragrafens andra stycke andra stycket2 § i denmotsvarar nu
gällande förordningen med skillnaden "insatta" respektive "fastatt
monterade" har med begreppet "inbyggda". Detersatts senare
begreppet i direktivanvänds rådets 9l/157/EEG batterier ochom
ackumulatorer innehåller vissa farliga Slutligenämnen.som
föreskrivs batteripaket omfattas förordningen i sin helhet.att nu av

2 denna paragraf§ l batterierna i småbatteriernya grupperas
respektive och industribatterier. Indelningen har betydelsestart-
eftersom del bestämmelser sikte antingen småbatteriertaren
eller och industribatterier. Slutligen definieras battericellerstart-

den minsta batterienheten i batteripaket. harBegreppetettsom
betydelse för definitionen miljöfarliga batterier i 4av

3 § Paragrafen preciserar tillverkning och import ska skeatt
yrkesmässigt för omfattas bestämmelserna. Kravet påatt av
yrkesmässighet medför bl.a. enskild konsument kan importeraatt en

batteri för användning fördenskull behöva lämnaett utan attegen
uppgifter detta enligt l8om

4 § Paragrafen har sin motsvarighet i 2 § första stycket
förordningen miljöfarliga batterier. anpassning harEn dockom
skett till de på kvicksilver25 battericellgränser änmer mg per som

Övrigagäller för märkning enligt rådets direktiv 91/l57/EEG.
tungmetallhalter med såväl rådsdirektivet denstämmer överens som
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batteriförordningen.gällandenu

miljöfarligaFörordningen4 §paragraf§ Denna motsvarar5 om
saluförandegällerhärförbudetskillnad ävenbatterier. En är att -

alkaliskamiljöfarligaöverlåtelseenbartinteoch av-
skillnadDennaundantagna.knappscellsbatterierbrunstensbatterier,

överlåtelsevisasbehöverlängredet inte attdåtillsynen,underlättar
saluhållits.harbatterierförbjudnaendastskett,har attutan

överlåtelseförbudetfrånundantagmedgeNaturvårdsverkets rätt att
sådannågonmedgerinteEG-direktiveneftersomtagits bort,har

möjlighet.

förordningenmotsvarighet i 5 §sinParagrafen har om6 §
miljöfarligamärkningföreskriverochbatteriermiljöfarliga avom
miljöfarligainnehållermärkaSkyldighetenbatterier. att somvaror

ytterligareinnehållervilkentill 7flyttatsdockharbatterier
batterier. Närmareinbyggdamedi frågabestämmelser varorom

förordningen.tillbilaga lifinnsmärkningföreskrifter om
kommissionenstidigaresedanföljerutformningMärkningens

utvecklingentekniskatill denanpassning93/86/EEGdirektiv om
91/157/EEG.direktivrådetsav

märkninfrånundantagnågralängreinteinnehållerParagrafen gs-
silveroxidbatterier,ochzink-luftbatteriergällerdetskyldigheten när

fördefinitionenunderfallerlängreintedessaeftersom
någonlängreinteNaturvårdsverketharVidarebatterier.miljöfarliga

Slutligenmärkningsskyldigheten.frånundantagmedgemöjlighet att
förpackningenbestämmelsennuvarande attdentagit borthar om

enstakafrågaimärkasskabatterietsjälvaistället för om
istycketandranämligenframgårsistnämndaknappceller. Det av

förordningen.tillbilaga l

i 5 §motsvarighetsinharstyckeförstaParagrafens§7
märkningföreskriverochbatteriermiljöfarligaförordningen omom

anförtsharbatterier. Det attmiljöfarligainbyggdamedvarorav
märkningsbestämmelser.strida EU:sskulleskyldighet motdenna
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Enligt EG-direktiven räcker det nämligen märkningen finns påatt
förpackning eller informationsbroschyr. denMenvarans

direktivansvarige kommissionens harDGXl i brev tillett
Naturvårdsverket givit visst stöd för den svenska bestämmelsen i
artikel rådets direktiv 91/ 57/EEG. föreskrifter8 l För närmare om

utformning hänvisasmärkningens också här till bilaga 1 till
förordningen.

Paragrafens stycke sinandra har motsvarighet i 4 §a
förordningen miljöfarliga batterier. anpassning harEn emellertidom
skett till artikel rådets direktiv 91/157/EEG i5 två avseenden. En
första skillnad förbudet gäller "inbyggda"med batterierär att varor

"fastoch inte "insatta" respektive monterade". skillnadEn ärannan
bilagadet hänvisas till till förordningen2 innehålleratt en ny som

rad undantag från överlåtelseförbudet hämtade från motsvarandeen
bilaga till râdsdirektivet.

återfinnsUttrycket "lätt kan avlägsnas" i râdsdirektivet. Närmare
tolkning innebörden får utvecklas tillsynsmyndigheten i ettav av

Allmänna utgångspunkter kan dåallmänt råd. det vidattvara
demontering inte ska krävas skilda arbetsmoment ellerän tremer
verktyg normalt inte finns i enskilda hushåll.settsom

Paragrafen saknar till skillnad från motsvarande paragraf i
förordningen miljöfarliga batterier undantag för zink-om
luftbatterier och silveroxidbatterier. Naturvårdsverket har inte längre
någon möjlighet undantag skyldigheterna.medge frånatt

Paragrafen hänvisar till bestämmelser i lagen8 § rad 1985:426en
kemiska produkter LKP främst riktar sig till tillverkareom som

och importörer kemiska produkter. miljöfarligaFörordningenav om
batterier innehåller i 3 § bestämmelse försiktighetsmått. Hären om
utvidgas dock batteritillverkares respektive importörers tillansvar

omfatta fler skyldigheter enligt kemikalielagstiftningen.att
fråga försiktighetsmått hänvisar paragrafenI till 5 § LKPom
föreskriver den hanterar eller importerar kemiskattsom som en

produkt ska vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt
behövs för ellerhindra motverka skada på människor ellerattsom
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i miljön. exempel försiktighetsmått i sådanaSom LKPnämns att
kemiska produkter ska undvikas kan med mindreersättassom
farliga produkter. princip kallas substitutions-principen.Denna Ett

försiktighetsmått kan vid tillverkningexempel ochattannat vara
import välja så bra produktsammansättning möjligt frånen som
hälso- och miljösynpunkt.

fråga utredning hälso- och miljöfarlighet hänvisarI om av
paragrafen till bestämmelse ålägger tillverkare och6 § LKP. Denna
importörer kemiska produkter undersökningaratt genom egnaav

tillfredsställandeeller till det finns utredning försätt attannat se
miljöskadorbedömning vilka hälso- eller produkten kansomav

Skrivningen syftar varje enskildorsaka. "på sätt"annat att
importör behöver genomföra nödvändigatillverkare eller inte

produktens egenskaper. bör kunna förlita sigutredningar Hanom
resultat från utredningar andra har gjort, förutsatt de harpå attsom

vetenskapligt korrektgenomförts och redovisats sätt.ett
hänvisar paragrafen tillfråga kunskapskrav §I 7 LKP somom

föreskriver tillverkare och importörer ska ha tillgång till denatt
kunskap behövs med hänsyn tillkemiska och toxikologiska som

omfattning produktens egenskaper.verksamhetens och
Paragrafen hänvisar vidare till § produktinformation.8 LKP om

paragraf föreskriver den tillverkar, importerar ellerDenna att som
skaöverlåter kemisk produkt märkning eller sättannaten genom

lämna uppgifter betydelse från hälso- eller miljö-ärsom av
produktinformation.skyddssynpunkt

uppgifts-Paragrafen hänvisar slutligen till 9 § LKP om
yrkesmässigtskyldighet. denna paragraf föreskrivs denI att som

hanterar, importerar eller kemisk produkt ska lämnaexporterar en
de uppgifter produkten och dess hantering kan behövas försomom

bedöma hälso- miljörisker. Uppgifterna ska lämnas till denelleratt
myndighet regeringen bestämmer och i den omfattning regeringen
eller, efter myndighetenregeringens bemyndigande, föreskriver.

Paragrafens andra stycke bemyndigar Kemikalieinspektionen att
meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen 5-8 LKP påav
batterier. detta förPå skapas skräddarsysätt utrymme att



FirfZIttningsfbr.s/ag och kommentarerSOU 1996:8 33

bestämmelser för just batterier.

Paragrafen9 § har sin motsvarighet i förordningen6 § om
miljöfarliga batterier och slår fast kasserade batterier inte fåratt
slängas bland avfall. Begreppet "kasserade" har härannat samma
betydelse i den föreslagna lagen batterier. Uttrycketsom om
kasserade batterier omfattar således både batterier ärsom
förbrukade och batterier visserligen inte förbrukadeärsom men

någon likväl önskar bli med. Enligt förordningen6 §som av om
miljöfarliga batterier får batterier inte ingå i eller förvaras
tillsammans med "hushållsavfall". används iHär stället det vidare
begreppet "avfall" för tydligöra kasserade batterier inte helleratt att
får ingå i exempelvis industriavfall.

Paragrafen10 § har sin motsvarighet i 6 § § första och7samt
stycketandra förordningen miljöfarliga batterier. dockDen ärom

tydligare i fråga vad gäller alla batterier respektiveom som
småbatterier. stycket reglerarFörsta ska sig medgöravar man av
kasserade batterier respektive med inbyggda batterier.varor

Andra stycket riktar tillsig den yrkesmässigt överlåtersom
batterier respektive med inbyggda batterier. Sådana överlåtarevaror
har mottagningsskyldighet det gäller batterier kasseradenär ärsom

skyldighetenoch gäller alla batterier. skyldighetenMentyper av
gäller med inbyggda småbatterier.även varor

Tredje stycket föreskriver överlåtare har skyldighetatt atten
informera köpare kasserade batterier respektive kanattom varor
lämnas inköpsställen eller andrapå platser kommunensom

lnformationsskyldighetenanvisar. alltså samtliga typeravser av
batterier.

ll § Denna paragraf § tredje stycket7 förordningenmotsvarar om
miljöfarliga batterier, handlar endast småbatterier.men om
Paragrafen föreskriver småbatterier och med inbyggdaatt varor
sådana batterier har lämnats inköpsställe ska lämnassom

kommunen anvisad plats. Detta alla småbatterier kangör atten av
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vadinsamlingssystemen oavsettkommunala somdetillåterföras
Slutligenbatterierna.innesluter gesdemedhänder somvaror

skabatteriföreskriva ettmöjlighet att varahär attkommunen en
batteriet.innesluterdenfråndemonterat somvara

stycketförstai 8 §motsvarighetsinharParagrafen§12
påsikteendastdenbatterier,miljöfarliga tarförordningen menom

bortforslasskasmåbatterierhärföreskrivs attsmåbatterier. Det
§till 4vidarehänvisning görsEnförsorg. akommunensgenom

utredningensenligt1990:984renhållningsförordningen som
insamladeför kommunen.skyldighetdennamedförocksåforslag

enligtmottagningsstationtillbortforslas somskasmåbatterier en
Slutligenimportörer.ochtillverkareiordningsställasska§l5 av

änmedgemöjlighet attNaturvårdsverkets att annanförsvinner
bortforslingen.sköterkommun

stycket. Deandral6 §så när13-17 ärParagraferna somnya,
slutligadenförimportörersochtillverkares ansvarreglerar

förekommerparagrafernabatterier. lkasseradehanteringen av
sätt""påSkrivningen annatsätt".eller"själva annatuttrycket

behöverinteimportörellertillverkareenskildvarjesyftar att
paragraf. Derespektiveiskyldigheterdeuppfylla avsessom

kollektivtuppfyllasiställetkan avskyldigheter avsessom
importörer.ochtillverkare

ochtillverkareföreskriverstycke attförstaParagrafens§13
radplanerredovisa överskapå sätt enellersjälva annatimportörer

genomföraskyldighetharsedan attdeåtgärderuppräknade som
paragraferna.följandedeenligt

exempelpunktenandra ärochi förstaåtgärderDe avsessom
omfattaskaplanernaAtt8följerförsiktighetsmåttsådana avsom

tillmöjligheternamedlinjeidemontering ärenklareföråtgärder
inbyggdamedi §6bestämmelsen attfrån varorundantag om

kanlättbatteriernadåendastyrkesmässigtöverlåtasfårbatterier
konsumenten.avlägsnas av
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information tredjei punkten skaDen som avses vara
innehålla förrikstäckande. Planerna ska strategier hur tillverkare

importörer tänker informera hushåll och andra förbrukareoch enligt
Fjärde punkten gäller strategier för tillverkarehur ochl4

uppfylla de skyldigheterimportörer tänker i och15 16som avses
§§-

framgårandra stycket plan ska redovisas tillAv att en ny
Naturvårdsverket tredje år. Vidare ska den första planenvart vara

månader efter förordningens ikraftträdande.framtagen senast tre
föreskriverTredje stycket Naturvårdsverket får meddelaatt

föreskrifter planerna efter samråd med Kemikalie-närmare om
samrådsförfarandeinspektionen. sådant motiverasEtt attav

planerna ska innehålla uppgifter både preventiva åtgärder,om ex.
miljöfarligautveckling mindre batterier, och åtgärder förav

sluthantering batterier.kasseradeav

Paragrafens första stycke föreskriver tillverkare§ och14 att
importörer själva eller på ska informera hushåll och andrasättannat
förbrukare insamling och slutlig hantering småbatterier.om av
Bestämmelsen omfattar inte och industribatterier eftersomstart-

motsvarande information inte krävs för dessa.någon
andra stycket föreskrivs Naturvårdsverket fårI meddelaatt

föreskrifter bedrivandet information. det inteHärnärmare ärom av
motiverat med samrådsförfarande eftersom den informationett som
åsyftas främst verksamhet omfattas Naturvårdsverketssom avavser
tillsyn.

Paragrafens första stycke föreskriver tillverkare15 och§ att
importörer själva eller på ska ordna de tekniskasättannat
förutsättningarna för insamlade småbatterieratt tas emot en
mottagningsstation, och forslas bort for återvinning ellersorteras

miljömässigt godtagbart slutligt omhändertagande. Medannat
förutsättningartekniska mängd åtgärder, exempelvisavses en

utvecklande godtagbara sorteringsmetoder. Med mottagnings-av
station här miljömässigt godtagbar plats för sorteringavses en m.m.
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eftersombegränsats till småbatterier,batterier. Bestämmelsen harav
sortering mottagningsstation.dessa batterier kräverendast

Naturvårdsverket får meddelastycket föreskrivsandraI att
Även här saknas behovetföreskrifter skyldigheterna.närmare om

tillsamråd kommentar 14 §.seav

lägger tillverkare ochParagrafens första stycke16 § ansvaret
stycket,syfte i förstauppfylla det 1 §importörer att som anges

omhändertasåtervinns ellerbatteriernämligen annatatt
tekniska förutsättningar fårmiljömässigt godtagbart Begreppetsätt.

vidtagna åtgärder skervidsträckt, förutsatthär attäven varaanses
Materialåtervinningmiljömässigt godtagbart sätt. nämnsett som

sluthantering. kan uttryckmetod för Detgodtagbar ettses somen
batterierna detmetallinnehållet i böråtervinningför att varaav

främsta målet.
styckettredjeparagrafen 8 §Andra stycket i motsvarar
behövsbatterier och föreskriver detmiljöfarligaförordningen attom

ochomhändertagande respektiveför slutligtsärskilt tillstånd export
fråga det slutligamiljöfarliga batterier.kasserade Iimport omav

gällandeliksom i denomhändertagandet hänvisas, nu
förordningen 1985:841batteriförordningen, till 12-16 om

importtillstånd för ochavfall. det gällermiljöfarligt När export
förordningen 1995:701hänvisning till dendock härgörs nyaen

avfall.gränsöverskridande transporter avom
Naturvårdsverket får lämnaframgårtredje stycketAv att

Även saknashanteringen. härden slutligaföreskrifternärmare om
till §.samråd kommentar 14behovet seav

och importörer skatillverkareParagrafen föreskriver17 § att
skaslutliga hanteringen batterier. Dettaredovisa resultatet den avav

kan härvidutgångspunktske årligen till Naturvårdsverket. En vara
itill de åtgärder 13resultatredovisningen ansluteratt avsessom

Även uppfylla det föreskrivs "påhär finns möjligheten att som
samverkan mellanåtervinningen skerOmsätt".annat genom

importörer kan det nämligen naturligttillverkare och attvara
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skerresultatet ocksåredovisningen gemensamt.av
Naturvårdsverket efterframgårstyckeparagrafens andraAv att

meddelaKemikalieinspektionen får närmaremedsamråd
den slutligaredovisaskyldighetenföreskrifter att omom

tillredovisningensamråd härförMotivethanteringen. är att
lämnandesamband medske iskulle kunnaNaturvårdsverket av

tillbatterimängdimporteradellertillverkaduppgifter om
samordnadsmidig ochenligt 18 EnKemikalieinspektionen

näringslivetsi såväldärförliggeradministration som
intresse.myndigheternas

förordningenmotsvarighet i 9 §Paragrafen har sin§18 om
föreskriver denstycketbatterier.miljöfarliga Första att som

batteriermed inbyggdabatterier ochoch importerartillverkar varor
tillimporterade mängdersålda elleruppgiftårligen ska lämna om

för detill grunduppgifter liggerKemikalieinspektionen. Dessa
bestämmelserna.följandeenligt deavgifter uttassom

samrådKemikalieinspektionen efterstycket framgårandraAv att
föreskriftermeddelaNaturvårdsverket fårmed närmare om

Kemikalieinspektionen skaEftersomuppgiftsskyldigheten. emotta
myndighetnaturligt dennadettillsynuppgifterna och är attutöva

motiveratföreskrifter. Samrådmeddelar är attnärmare av
medlen.utbetalningarska skötaNaturvårdsverket av

förordningendelvis lO §paragraf19 § Denna motsvarar om
deninnebärParagrafenbatterier. ärmiljöfarliga att som

avgift dels förska betalaenligtuppgiftsskyldig 18 § en
fördelsenligt § LKP,verksamhet 18Kemikalieinspektionens

lageni den föreslagnaenligt 3 §insamlinginformation, omo.s.v.
batterier.

avgifter varje år skahurparagraf talar tas20 § Denna stora somom
verksamhet.Kemikalieinspektionensförut

förordningeni ochmotsvarighet l0Paragrafen har sin21 §
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delsstyckeparagrafens förstabatterier. lmiljöfarliga angesom
avgiftsnivåerna fördelsska täcka,avgifternavilka kostnader som

täcka allaavgifterna skanyhetolika batterityper. En är att
insamling tillfrånsamtliga batterityper,förhanteringskostnader

miljöfarligaförordningenEnligtomhändertagande.slutligt om
kostnader förnärvarande ingaföravgifternabatterier täcker

kostnaderdeinsamling endastoch i frågabortforsling somom
reglerasbatterityperflerblybatterier. Genommiljöfarliga attavser

batterier""övrigaavgift föravgiftskategorier. Enockså antaletökar
kostnaderframtidahöjts såAvgiftsnivåerna hartillkommit.har att

täckas.kan
detavgifterna,de andraframgårstycketandra utöverAv att,

miljöfarligainbyggdamedavgift förytterligaretillkommer varoren
till §.kommentar 7avlägsnaskan seinte lättbatterier som

förordningen12-14Paragraferna22-24 §§ motsvarar om
administreraKemikalieinspektionen skamiljöfarliga batterier. Att

kvartalsvisska betalasavgiften inte ärochavgiftssystemet att
preliminärt. Dennaavgiften fårliksomemellertid uttasattnytt,

tillKemikalieinspektionenförslag frånmedlinjeförändring går i ett
kemikalie-betalningpreliminärmedregeringen systemett avom

får liggaoch importörertillverkareinnebäravgifter. Förslaget att
slut.vid åretsjusterasavgiftenslutligaavgiftsmedel. Denmedute

förordningenmotsvarighet i 15 §har sinParagrafen25 § om
Naturvårdsverketpekar intedenbatterier,miljöfarliga ut sommen

styckethelhet. Förstaförordningentillsynsmyndighet över som
kemiskaförordningen 1985:83526-28 §§hänvisar till om

Kemikalieinspektionenframgår26 § FKPFKP. Avprodukter att
och andraimportörertillverkare,tillsynsmyndighet överär

skaNaturvårdsverket utövavidareframgårleverantörer. Det att
hanteringenmedi sambandmiljönför denskyddettillsyn yttreöver

produkter.kemiskaav
siggrundarochstyckeandraParagrafens är nytt

batterier.lagenföreslagnai dentillsynsparagraferna om
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tillsynsmyndighetNaturvårdsverketpekarBestämmelsen ut som
ded.v.s. i frågaenligt §§,13-17och importörertillverkareöver om

batterier.hanteringenslutligadenskyldigheter rör avsom

Förordningen16 §straffbestämmelse§ Denna26 motsvarar om
fått andranaturliga skälharbatterier,miljöfarliga avmen

i LKPparagraferna 20-22 §§aktuellaparagrafhänvisningar. De
kan ledaöverträdelserframgårLKP20-22pekas Av attut.nu

deöverträdelserStraff förår.i högsteller fängelsebötertill ett av
paragraf hänvisarföljer dennai 8 §skyldigheter attavavsessom

uppgifterfelaktigalämnandeframgår LKPtill LKP. Det att avav
falli dettakan dessutomEnligt LKPleda till böter.kan varor,

förklarasvärdet däravellerföremål för brottvaritbatterier, som
förverkade.

kommunaladetbryterdenstycket framgårandra motAv att som
tillkan dömassmåbatterierforsla bortochsamlamonopolet att

omfattning.eller iyrkesmässigtsker störreverksamhetenböter, om

miljöfarligaförordningeni17 §Paragrafen§27 motsvarar om
myndighets beslutöverklagamöjlighetenreglerarbatterier och att

ellerKemikalieinspektionenbeslutförordningen. Ettenligt som
allmänhosöverklagasmeddelat fårNaturvårdsverket har

förvaltningsdomstol.
förprövningstillståndsärskiltstycket krävsandraEnligt

till kammarrättenöverklagande

miljöfarligaförordningen§18Paragrafen28 § motsvarar om
meddelaKemikalieinspektionen fårföreskriverbatterier. Den att

ÄndringenNaturvårdsverket.i stället förverkställighetsföreskrifter
fallenallra flestai deKemikalieinspektionennaturlig eftersomär

Naturvårdsverket.ersätter



och kommentarer 1996:8Färfattningsförslag SOU40

renhållningsförordningen 1990:984iändringtillFörslag

lydelseNuvarande

skalloch frysarkylskåpkasseradeavfallAllt4 § utgörs avsoma
kommunensbortforslasdecember 1994den 3efter genom

försorg.
skilt frånskall förvarasstycketi första annatAvfall avsessom

särskilt.omhändertaskandetavfall, så att

lydelseFöreslagen

frysar skallochkylskåpkasseradeAllt avfall4 § utgörs avsoma
kommunensforslas bortdecember 1994denefter 31 genom

försorg.
skall efter densmåbatterierkasseradeavfallAllt utgörs avsom
försorg. Medkommunensforslas bort1996december31 genom

kilogram.löverstigervikt intebatteriersmåbatterier varsavses
förvarasskall skiltstycketoch andraförstaiAvfall avsessom

särskilt.omhändertasdet kansåavfall,från attannat

Övriga författningsändringar4.

föri fråga regleringändringarredaktionellaNödvändiga om ny
punkten förordningenstycket 9i förstainföras 4 §batterier bör

föreskrivsdetbörprodukter. Dessutomkemiska1985:835 somom
ocksåsekretessförordningen 1980:657tilli bilaganpunkti 52

batterier.lagenföreslagnagälla den om
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konsekvenserochmotivFörslag,l

skamål. Vihuvudsakligatvåbedrivitsarbete harUtredningens mot
miljöfarligafrånövergångenskyndaråtgärderföreslådels som

Vialternativ.farligamindrefinnsdetområden därinombatterier
insamling ocheffektivåtgärderföreslåska dessutom enger ensom

finnsbatterier redanmiljöfarligadehanteringslutligsäker somav
samhället.i

i kursivredovisas nedanåtgärderkonkretatillförslagUtrednin gens
delförslag.till varjemotivendiskussionmedtillsammansstil av

de tvåhuvudrubrikerunderhar motsvararFörslagen grupperats som
huvudsakliga målen.

styrningförslagMotivering1.l omav

batterierfrån miljöfarligabort

framska drivaseuropeiska reglerföreslårUtredningen att om
nickel-baseras påsmåbatterierframavveckling till år 1999 somav

kvicksilver ihaltenskakvicksilveroxid. Vidareellerkadmium
reglernaeuropeiskatillåten i debrunstensbatterier äralkaliska som

dessaförinte utformatsFörfattningstext har1999.tillsänkas år
förslag.utredningensdelar av

till sådanasvenskt förslagframlagtharMiljödepartementet ett
kommissionensregler ieuropeiskaexisterandeförändringar av

återfinns iförslagetsvenskafrågor.dessa Detarbetsgrupp för en
medan utredningenslämnadesFörslagetbetänkandet.bilaga till
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departement utredning harochmellankontakterochpågickarbete
avvecklingenrörande ärslutsatserUtredningenshand.underhållits

förslagtillmotivenredovisasNedandepartementets.desamma som
tillbidraska styraåtgärder attytterligareochavveckling somom

batterier.miljöfarligafrånbort

nickel-kadmiumbatterierAvveckling1.1.1 av

1999till årframavvecklingframdrivasskareglerEuropeiska om
börRegeringennickel-kadmiumbatterier.laddningsbarasmåav

medsamverkaniKemikalieinspektionen attåtuppdra
arbete.pådrivandedettaförutarbeta strategierNaturvårdsverket
tillbidraråtgärderandraomfatta enbörUppdraget somäven

producenter,frånåtagandenavveckling:nationellsnabbare
konsumentertillinformationochupphandlingar omproduktkrav i

produktval.

måstekadmiumanvändningen1991årbeslutade attRiksdagen av
upphöra.siktochkraftigtminskas

ochpigmentmetall,ytbehandlingvidKadmiumanvändning somav
sedanSverigeiförbjudenvaritharplaststabiliseringsmedel isom

batterierianvändningenBegränsning1980-talet.början avav
regleringstillfallet.vidandelmindreutgjordedendågjordes inte en

åtgärd.tillräckligbatteriinsamlingbedömde var enMan att
haftdesssedanharbatterierikadmium enAnvändningen av

Århelhet.världeniochSverigeibådetillväxt,stark sommycket
mängdtotaladenvärldenstredjedelartvåanvändes1993 nästan av

batterier.framställningtillkadmium av

nickel-kadmiumbatteriersmåSverigetilltillförselnårligaDen av
årtill 1601970-talet tonundercirka 50frånstadigt tonökathar

ökafortsattmängderna attharSenare1990.år510och1985 ton
påbörjadesövergångEn635tillförseln ton.då1992till årfram var

ochmiljöfarligadefinierasintebatterierandratill somdå som
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tillförseln nickel-kadmiumbatterier har sedan dess minskat.av
Övergången fortsätter i ökad takt inom vissa speciellamen
användningsområden bedömer ytterligare cirka fem årsattman

krävs innanutveckling fullgoda ersättningar finns.

avvecklingsplan utredningen föreslårDen medger tid försom en
sådan utveckling. Erfarenheter från andra områden visar att
internationella regler avvecklingsplaner ofta medför snabbareom en
teknisk utveckling förväntat.än

Riskerna för utsläpp kadmium till miljön ökarstörre när storaav
mängder laddningsbara småbatterier sig slutet sinnärmarnu
omloppstid. avveckling sådan batterierEn bedömsav vara
nödvändig. Under avvecklingsperioden bör andra styrande åtgärder
vidtas bidrar till snabbare avveckling. Viktiga sådana ärsom en
åtaganden från producenter, produktkrav i offentliga upphandlingar

information till konsumenter produktval.samt om

den offentliga upphandlingen köpsGenom för storavaror summor
varje år. batterisammanhang bör specielltI ställningFörsvarets som

upphandlare inom samhällssektorn uppmärksammas. Särskildastor
krav val mindre miljöfarliga batterier till den utrustningom av som
upphandlas bör framställas alla upphandlande dettaKanav organ.

i tillräckligt utsträckning medför det ökat tryck pågöras stor ett en
miljöanpassad produktutveckling de där batterier ingår.apparaterav

roll ska inte underskattas dettai sammanhang.Konsumentens Deras
medvetna varuval kan inflytande på miljöanpassadstortge en
produktutveckling. det förutsätter konsumenternaMen att ges en
klar information produkterna. Insamlingen småbatterier skaom av
inledas informationskampanj riktad till konsumenterna.av en
Kampanjens budskap ska bl.a. de laddningsbara batteriernaattvara
i den främsta mil jöfaran i sammanhanget. Dessutomutgörapparater
ska konsumenterna få specifik information avvecklingen småom av
nickel-kadmiumbatterier och produktval bidrar till attom som
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avvecklingen.skynda på

Ökad minskarzinkåtervinning1.1.2 av

kadmiumproduktionen av

utarbetaNaturvårdsverket strategieruppdra åtbör attRegeringen
minskadfrågandrivainternationelltför om enatt

ökadzink. Enökad återvinningkadmiumproduktion avgenom
återvinninglandvårtuppnåszink ska iåtervinning avgenomav

batterier.kasserade

världen.kadmium iÅrligen 18.000ungefärframställs ton
Kina,Canada,ifrämst Japan,skerkadmiumFramställning rentav

landet iproducerandeenskildaviktigasteoch DetAustralien Peru.
mängdenframställdadendelenBelgien. StörstaEuropa är av

zink.nyproduktionbiprodukt frånkadmium är aven

Zinkanvändningenliten.relativtzinkåtervinning ärGraden avav
galvaniseratmöjlig dåendastprincipiåtervinning ärmedför att

sådanvidrökgasreningSverigeIsmältsmaterial gerom.
cirka 7.000vilketstoftzinkrikt tonmängderomsmältning stora ur

återvinnas.zink kan

potential tillytterligarefinnakretsloppstänkande kanMed ett man
batterier.kasseradehanteringenzink ireturproduktionökad avav

batterier. Dennazink viacirka 400årligentillförsSverige ton
förbrukningentotaladendellitenzinkanvändning utgör avenav

återvinning.ökadtillmöjligheterviktigamedfördenmen

nyproduktionenalltsåminskarzinknyproduktionminskadEn avav
sambandmycketkadmium har näraProduktionenkadmium. ettav

världsproduktionentredjedelareftersom tvåbatterifrâganmed av
batterier.tillanvänds
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kvicksilveroxid-batterierAvveckling1.1.3 av

tillavveckling fram år 1999drivas framregler skaEuropeiska om
uppdrabör åtkvicksilveroxid.med Regeringenbatterierav

Naturvårdsverketsamverkan medKemikalieinspektionen iatt
börarbete. Uppdragetpådrivandedettaför ävenutarbeta strategier
nationelltill snabbarebidraråtgärderandraomfatta ensom

produktkravproducenter, ifrånåtagandenavveckling."
produktval.till konsumenterinformationupphandlingar och om

avvecklinglångsiktigbeslutade år 1991Riksdagen avom en
75målsättningkvicksilver. Som procentatt avangavs

Knappcellsbatteriertillavvecklad år 2010.användningen ska vara
användningen.delutgjorde viktigkvicksilveroxidmed aven

avvecklas såbatterier skadärför sådanafastslogRiksdagen snartatt
också målettill år 2000. Manochmöjligt attsattesenast uppsom

hand påsamlas ochbatterier skadessa ett90 tasprocent omav
säkert sätt.

kvicksilveroxid harknappcellsbatterier medanvändaBehovet att
ochtill hörapparaterbehövdes deblivit mindre. Främstsedan dess

i fördemhar kvarståttsvårigheter gravtersätta apparateratt
svårigheterna hardockUppgifter tyderhörselskadade. att nu

flesta andraräknare och defoto,Till klockor,kunnat lösas.
länge. Behovetbatterier sedanalternativautrustningar finns det av

äldreklinga i takt medkan alltsåkvicksilveroxidbatterier attav
användning.försvinnerapparater ur

knappcellsbatterier medförsäljningenårligahar denSverigel av
mellan och 1994.från till 1991minskat 6 4kvicksilveroxid har ton

inomochindustri i USA JapanBatteritillverkande Europa, attavser
kvicksilveroxid..batterier medsluta levereratvå årloppet av

tillräcklig tid för detavveckling bör medgeförTidsramarna atten
bör ocksåska klingabatteribehovet Ramamakvarvarande varaav.

regler.för europeiskaprocesstidenavseenderealistiska med
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vidtas.åtgärderstyrandeandraböravvecklingsperiodenUnder
iproduktkravproducenter,åtaganden frånsådanaViktiga är

konsumentertillinformationupphandlingar omoffentliga samt
produktval.

förköpsupphandlingen storaoffentliga summordenGenom varor
ställningspeciellt Försvaretsbörbatterisammanhang somvarje år. I

Särskildauppmärksammas.samhällssektorninomupphandlarestor
undvikasskakvicksilveroxidvalmedknappcellsbatterierkrav attom

upphandlandeframställasupphandlas börutrustningi den avsom
organ.

sammanhang.dettaiunderskattasinteskarollKonsumentens
informationskampanjinledasskasmåbatterierInsamlingen enavav

specifiklämnabl.a.skaKampanjentill konsumenterna.riktad
medknappcellsbatterieravvecklingeninformation avom

kvicksilveroxid.

batterieralkaliskaikvicksilverhalterLägre1.1.4

sänkasskareglernaeuropeiskadekvicksilver iförHaltgränsen
utombrunstensbatterieralkaliskaitill 0.001från 0.025 procent

åtuppdrabörRegeringen1999.årfrånknappceller
NaturvårdsverketmedsamverkaniKemikalieinspektionen att

Uppdragetsänkning.sådanframdrivaförutarbeta strategier att en
svenskadettill 1999inför översynenstrategieromfatta avbör även

förbatterierkvicksilverhalt ianslutningsfördragetundantaget i om
förhållanden.underanvändning extrema

varitharkvicksilverfrånbortutvecklingentekniskaDen
brunstensbatterieralkaliskasådanagällerdet somframgångsrik när

alkaliska brunstensbatteriernaknappceller. Deformenharinte av
dekvicksilver. Genom attviktprocentomkringtidigareinnehöll en

dendelbatteriernautgjorde stormängder aviförbrukades enstora
dehar1992Efterland.vårtikvicksilvertillförselntotala av
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alkaliska batterier sålts i Sverige i princip varit fria frånsom
kvicksilver.

övriga slutade försäljningen alkaliska batterierI Europa medav
kvicksilver i Sverige, först i januari 1994. föreslagnaDeänsenare
europeiska reglerna sänkt kvicksilverhalt avseddaär attom
förhindra import från andra delar världen där alkaliska batterierav
med hög halt kvicksilver fortfarande kan tillverkas.

förbud alkaliskahar brunstensbatterierNorge innehållermot som
kvicksilver i halter viktprocent.0.001 har kunnatMan visaöver att
huvuddelen batterierna på den norska marknaden har halterav av
kvicksilver understiger detta gränsvärde.som

börStrategier utarbetas inför till 1999 det svenskaöversynen av
undantaget i anslutningsfördraget kvicksilverhalten i batterierom
för användning under förhållanden. Svenskaextrema
batterileverantörer intehar det nödvändigt EU:sansett att, som
regler medger, tillåta den högre halten viktprocent kvicksilver0.05

batterieri avsedda användas under förhållanden.att extrema

1.2 Motivering förslag åtgärder förav om

alla batterier

Utredningen har bedömt möjligheterna små åstadkommaäratt att
säker och effektiv slutlig hantering miljöfarliga småbatterieren av

åtgärda á batterier. finns flera anledningarDet till detta.utan att

omedelbara anledningen det inte möjligtDen för denärmest äratt
enskilde konsumenten identifiera vilka batterier ska samlasatt som

informationin. förDen närvarande inte tillräckligtärsom ges
tydlig för detta. Finns märkning batterierpå eller denärapparater

alltidinte lätt förstå. Ibland saknas märkning ochatt annan
information. Svårigheterna förstärks det finns så många olikaattav
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batteriernamiljöfarligadeInsamlingenbatterier.typer avav
fårkonsumentenendasteffektivochbli säkerkunnabedöms om

besked.entydiga

batterier iallaåtgärdatillanledninglångsiktig attEn merannan,
allautveckling kräverhållbarframtida attsamhället är att en

substitutionsprincipen tillämpasutredsegenskaperbatteriers attsamt
Påi kretslopp.kan ingåsiktbatterierna på ettbatterier såalla att

materialåtervinningochsorteringförteknikdessutomtid harsenare
utvecklats avsevärt.

reglerasbatterierAlla1.2.1

på batterier.tillämpasregler skakemikalielagstiftningensFlera av

miljöfarliga batterier.ickeochmiljöfarligabådegällaskaReglerna
småbatteriersåvälsådefinierasska attBatterier som

Även batterieromfattas. ärstartbatterierochindustribatterier som
omfattas.skainbyggda i varor

ochtillverkare importöreryrkesmässigatillriktaskaReglerna sig
blirinbyggda batterier. Därigenommedochbatterier varoravav
förförsiktighetsmåttvidtaskyldigaochtillverkare importörer att
hosmiljofarligheteninformeraochutredaalla batterier samt att om

batterier.alla

kasserade.desamlasska in ärAlla batterier när

regleringtillMotiv ny
batteriområdetregleradedet ärvidga attmotivet tillfrämstaDet att

allafarligheten hossystematisktbedömningaruppnå görsatt av
Sådanasamhället.iackumulerashunnitinnan debatterier

substitutionsprincipen påtillämpningenunderlättarbedömningar av
batterier.
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olikaprincipiellttvåanvändabehovdåuppstår attDet ett av
kontrolltillsyftarprodukterkemiskalagstiftningssystem. Lagen om

påsläppsinnan demiljöriskeroch uthälso-produktersav
hanteringenreglerasyftar tillRenhållningslagen attmarknaden. av

i dessaändringarhjälpmedharUtredningenavfall. prövat att av
behövs.bemyndigandenkombineradedeuppnåförfattningar som

lagheltförslag tillframstället läggaivaltdockVi har nyatt en
vilkatydligtutvisarlagförslagsådantbatterier. Ettom

regleraförnödvändigafunnit attbemyndiganden som
batterier,för allaavgifternämligenbatteriområdet, utatt taett om

slutligvidoch importörertillverkareförskyldigheterett om
slutligadenmyndighetstillsyn förbatterierhantering samt ett omav

hanteringen.

nackdelar.allvarliga EttharlösningarnalagtekniskaalternativaDe
medförrenhållningslagen,iochb 176byggaalternativ, att a

avgifteravgörande Deändras sätt.måste§17 ett somatt a
verksamhetförendastnämligenparagraf kandenna tas utomtalas i

tillgodoseförsorg. Förkommunensbedrivs attgenomsom
forkunnaavgifterdessamåste även utbehov tasutredningens

batterierna.hanteringslutligaimportörerstillverkares och av
förändratföreslåsdettydligt ärinte ettAlternativet visar att som

forstraffbestämmelsermedKomplikationernaproducentansvar.
med dettabibehållsrenhållningslagenenligtproducentansvaret

alternativ.

bestämmelsernaföralagtillalternativ är attEtt omannat nyen
ipå b §och bygga 6produkterkemiskai lagenbatteriavgifter om

förändradedetframhävs intealternativMed dettalningslagen.renhål
medkomplikationernaundvikshellerinteproducentansvaret,

framförasvidarekanDetför producentansvaret.straffbestämmelser
artfrämmande föravfall någothanteringen äravgifter röratt avsom

produkter.kemiskalagen om
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batterityperallaregleraMotiv att
bådebatterier,samtligaomfattaÅtgärderna alltsåskaföljandei det

miljöfarliga. Debedömtsinteoch demiljöfarligade somsom
kilogram,tillviktmedsmåbatterier, ettsåväl somomfattar uppen

Åtgärderna omfattaocksåskastartbatterier.ochindustribatterier
dedeldedå utgöri storinnesluts apparaterbatterier avensom

batterimängderna.försålda

batteritypersamtliga ärregleratillmotivet somfrämsta attDet
allahosfarlighetenbedömningarsystematiskanämndes att avovan

homogenifrånlångtbatterier utgörMenbehövs.batterier en
batterierna, ärsmådeblandalltFramför somvarugrupp.

Enolikaantal sorter.finns stortför konsumenter, etttillgängliga
kategori.dennainomdessutompågårteknikutvecklingsnabb

tiden. Genommedöka attantalet attkommer sorterSannolikt
blirförlängaskommitlivstidgenomsnittliga attsmåbatteriernas

slut kasseras.tillbatteriernanärbatterisorter störreantalet än

industribatteriernaocksåföreskrivauttryckligen atttillMotivet att
säkerställas.behöverhanteringderasreglerna äromfattas attska av

ochbegränsatvisserligenantaletområde sorterdetta ärInom
industrinsMenlångsammare.skerbatterityperutvecklingen nyaav

metaller. Denmiljöfarligamängderändåinnehållerbatterier stora
och 20bly2.600cirkaindustribatterier tonärviatillförselnårliga

livslängd ärofta hakanbatterier somkadmium. Dessa enton
förbrukadehanteringeniSäkerhetentio år.längrebetydligt avän

intehardengodmångabedömsindustribatterier menvaraav
kapacitetdendessutombelastarBatteriernadokumenteras.kunnat

avgiftsmedelmedbidralandetifinns attutanåtervinningför som
småbatterierna.miljöfarligadesom

kemikalielagstiftningenenligtskyldigheter
kemikalielagstiftningenunderinförsbatteriersamtligaGenom att

skyldigheter.principiellanågraoch importörertillverkareåläggs



konsekvenser 51ochFörslag, motiv1996:8SOU

försiktighetsmåttiaktta deskyldighetenförsta ärDen att som
eller i miljön. Ettmänniskorskadorförebyggaförbehövs att

produkterundvika sådanaförsiktighetsmåttsådantviktigt är att som
kallasprincipprodukter.farliga Dennamindremedkan ersättas

substitutionsprincipen.

det finnstillgällerskyldighetenandra attattDen se
hälsaskador påvilkaför bedömningutredningtillfredsställande av

utreda ochkunnaorsaka.kan Förproduktenmiljö atteller som
till sådanha tillgångegenskaper måsteproduktensbedöma man

behövs.kunskap som

lämnamärkning eller påigäller sättskyldighet annatNästa att
produktenUppgiftermiljö.hälsa ochförbetydelseuppgifter omav

tillsynsmyndighet.tillockså lämnasskahanteringoch dess

avgiftererläggaskyldigaoch importörertillverkareSlutligen attär
Tillverkare ochbatterier.beträffandeverksamhetmyndighetensför

för tillsyn ikostnadernabåde förfår alltsåimportörer ett ansvar
samlaförkostnadernalångsiktigaför defrågor attdessa samt

de har kasserats.batteriernahandoch närta om

kemikalielagstiftningenenligtTillsyn
tillverkareuppfyllshuraktiv tillsynkrävs över ansvaretDet aven

framkommit tillsynenhar detutredningen överoch importörer. I att
och importörertillverkarevilar påflera årsedandet avsomansvar

tillsynenhar gällttillräcklig.varit Detharbatterier intemiljöfarliga
märkningavgifter,betalninguppgiftslämnande införsåvälöver av

försiktighetsmått.vidtagande avsom

centrala tillsynnaturligt dennafunnit detharUtredningen att av
kemikalielagstiftningenenligtoch importörerstillverkares ansvar

tillsyn.utför sådannormaltmyndighetdenpåläggs settsom
ochtillverkaretusentalstillsynKemikalieinspektionen överutövar
ochderas utredningarprodukter,kemiska överimportörer av
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informationderasfarlighet överprodukternas samtbedömningar av
inom EUbl.a.inspektionen ettbedriverVidareprodukterna.om

tungmetallernamedarbeteriskbegränsandeinternationelltaktivt
bly.ochkvicksilverkadmium,

batteritypersamtligaInsamling av
tidigarebatteriersamtliga ärsamlatillMotiveringen somatt

kunnaforbeskedentydigtfå attmåste ettkonsumentennämndes att
församlas göraskabatterier attSamtligadet rätta.göra

säker.miljöfarligadeinsamlingen av

batteriersamtligasamlamotiv förlångsiktiga, attYtterligare, mer
batteriersallaåtervinnaförbättratsmöjligheterna attär att nu

vanligaflertalikvicksilveringickTidigare ettmetaller.innehåll av
materialallt återvunnetriskdå attbatterier. Det stortyper varav

svårhanterligaochfarligamycketmed dennakontaminerasskulle
förteknikochbatterisammansättningemellertid bådeharmetall. Nu

utvecklats sätt.gynnsamtåtervinning ettochsortering

kvicksilverinnehållerbatteriersådanaProblemet utsortera somatt
batteriergällakommerendastprincipi attdetförenklas attgenom

medförframkommitockså attTeknik harknappcellstyp.av
metallinnehåll.efterbatterierinsamladesäkerhettillräcklig sortera

flerafinnsdetframförtmetallindustrin attfrånharDessutom man
utnyttjaforåtervinninglångtgående atttillmöjligheterolika

batterier.kasseradehosmetallresurserna

batteriinsamlingförersättsKommunerna1.2.2

fårDesmåbatterier.kasseradesamlaska inKommunerna
demonteradeska apparater.batteriernaföreskriva uratt varaom

regionalatillbatteriernabortforslaskaKommunerna
ochtillverkare importörer.anvisasmottagningsstationer avsom

betalatsavgiftsmedelkostnader ska ersättas somKommunernas av
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kombineras med tillräckligtinsamlingenfor batterier. Omin
kostnaderna for dettafårsortering ersättasäven avnoggrann

avgiftsmedel.

Rikstäckande insamling
från hushållen.småbatterier kan till del härröraFörbrukade stor

batterier hanteras felaktigt då enskildauttjäntaRisken är attstor
information för vilka batteriertillräckliginte har avgöra äratt som

miljöfarliga.

laddningsbara småbatterier har ökat drastiskt.Användningen av
batterier säljs fortfarandede laddningsbaraMajoriteten ärsomav

kan i omloppbatterierna i många:miljöfarliga och att varagenom
miljöfarliga batterier i hushållensökande andelförutserår enman

kasserade batterier.

effektiv insamling småbatterierSvårigheterna nå äratt en av
förbevisligen Vi bedömer kommunaltettattstora. ansvar

täckning kommunernas kostnaderinsamlingen och garanterad aven
effektivförutsättningar for och rikstäckandenödvändigautgör en

miljöfarliga småbatterier.insamling av

och kunnande avfallsområdethar erfarenhet på ochKommunerna
organisation hela riket för hand dennafungerade över att ta omen

förutsättningar och behov kan beredasavfall. Lokala utrymmesorts
har i kommunerna närhet tillåtgärder planeras. Dessutomnär man

avfallsproducenterna. strukturella faktorer talarenskilda Dessade
bäst lämpade samla småbatterier.för kommunerna är attatt

har redan tidigare haft detta för samtligaKommunerna typeransvar
kom i praktiken delas eftersmåbatterier. Senare ansvaret att uppav

kommuner har visat starkt ibatterityp. Många ett engagemang
batterier och har tagit mycket aktiv del i tidigarefrågor systemom

för batteriinsamling. värdemässiga faktorer bidrar ytterligareDessa
kommunerna ska for insamling ochtill slutsatsen att ansvara
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småbatterier.kasseradebortforsling av

Information
miljöfarligainsamlingenförförutsättningnödvändigEn avannan
informationåterkommandefårkonsumenternasmåbatterier är att
informationSådanresultat.dessochorsakerinsamlingens omom

konkretmedParallelltnivåer.flerakrävaskommer att
krävsplanetdet lokalaskahur görainformation merenmanom

ske.skainsamlingenvarförinformationnationellövergripande om
inledandedenavsnittibehandlas nästaInformation närmare om

informationskampanjen.

Ersättning
skakostnader ersättaskommunernasvidareföreslårUtredningen att

formpraktikeniinnebärsmåbatterier. Dettamängdinsamlad enper
insamladErsättningensmåbatterier.insamladeför perpantav
effektiv.insamlingengöraför kommunerna attmängd är moroten

miljöfarligaförbetydligt högrevidareskaErsättningen vara
förmetallinnehåll. Detta atteftersmåbatterier geutsorteratssom

högnåföransträngningar görs attallatillincitament enatt
sntåbatterier.miljöfarligainsamlingsgrad för

kan kommunernasutjämnasska kunnaskillnaderregionalaFör att
fråntransportavståndförschablonerefterbestämmasersättning

insamladeförskersåmottagningsstation,tillkommun nusom
startbatterier.

storlekinsamlingsersättniitgensförslagingalämnarUtredningen om
förkostnadernamellanmåsteavvägning göraskontinuerligdå en

Någrahantering.slutligochinsamlinginformation,övergripande
emellertidstorlek kanersättningensindikationer ges.olika om

tillstartbatterierleverardagiinsamlarefår degenomsnittI som
batteri.kilogrammed kronalersättningåtervinningsföretaget per
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Efter årsskiftet kommer ersättning storleksordning atten av samma
till den levererarbetalas startbatterier till slutlig hantering isom

Danmark. batterityp betydligtDenna enklare samla inär änatt
småbatterier, den kräver syrasäker utrustning.men

Preliminära uppgifter har tagits fram tyder kostnader mellansom
kronor kilogram50 500 batteri för demontering inbyggdaper av-

batterier. Sortering blandade småbatterier har i andra länderav
uppskattats kosta mellan kronor2 kilogram batteri.5 per-

Under SIMBA:s verksamhet För insamling nickel-småav
kadmiumbatterier har från handel till ätervinningsföretagtransport
kostat 4,50 kronor kilogram insamlade batterier. All övrigper
verksamhet kring SIMBA:s insamling har under år 1995 kostat

Återvinningendrygt kronor kilogram46 insamlade batterier.per av
små nickel-kadmiumbatterier har kostat kronor12 kilogramper
batteri. I Danmark kommer ersättning danska120 kronoren per
kilogram betalas till den levererar nickel-kadmiumbatterieratt som
till slutlig hantering.

NederländernaI slutligen samlar kommunerna ersättning inutan
alla batterier mindre kilogram1 det normalaväger änsom genom

För insamling miljöfarligt avfall från hushållen. Sedansystemet av
producenterna för slutlig hantering de insamladeövertar ansvaret av

batterierna.

Informationskampanj1.2.3 inleder insamlingen

Insamlingen småbatterier ska inledas allmänav av en
informationskampanj riktad till konsumenterna. Kampanjen ska
bedrivas samverkan mellan tillverkare,i och kommuner.importörer
Kostnaderna ska från inbetalda avgiftsmedel.ersättats

återkommande informationAnnan detpå övergripande nationella
planet ska planeras och bedrivas tillverkare och importörer iav
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finansierasskainformationDennamed kommunerna.samverkan
avgzftsmedel.med

dettillska gå påbatteriinsamlingenhurinformationKonkret om
informationnormalakommunensska ingå iplanetlokala om

avfallshanteringen.

och dessorsakerinsamlingenstill konsumenternaInformation om
insamlingeffektivförutsättning förnödvändigresultat avär enen

flerakrävasinformation kommerSådan attbatterier.miljöfarliga
skavisar hurinformationmed konkretParallelltnivåer. mansom

nationellövergripandekrävsplanetlokaladetpågöra meren
ske.skainsamlingenvarförinformation om

börinformationkonsumentinriktadmedkampanjeninledandeDen
ska lämnaoch importörerTillverkareNaturvårdsverket.initieras av

batterier tillhanteringenslutligadeninförplanersina av
överblick påverketfårplaner ettdessaNaturvårdsverket. Genom

lämpligasteden startadärför attpartenoch kanstadiumtidigt vara
kampanjen.

insamlingfördemmellansamverkanEn nära ansvararsom
i fråganaturligblirsmåbatterierhanteringslutligrespektive omav

kanSamarbetetinsamlingen.informationenövergripandeden om
lämpligaAndrakampanjen.planläggningenibrafå start aven

ochSverigeHåll Rentkampanjsådanfor ärsamverkansparter en
Renhållningsverksföreningen.

skainformationskampanjen attallmänai denBudskapet vara
miljöfaran ifrämstadenibatterier utgörladdningsbara apparater

såsamlasbatteriersamtliga attsammanhangdetta attmen
lämnasinformation skaSpecifikanvändasska kunna rätt.resurserna

medbatterierochnickel-kadmiumbatterieravvecklingen avom
lämpligainformerasocksåskakvicksilveroxid. Konsumenterna om

avveckling.dennaskynda påtillbidrarproduktval attsom
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återkommande informationen det nationella planetDen om var
de farliga batterierna finns, den enskildes och butikernasom ansvar

ska planeras och bedrivas tillverkarem.m. och importörer.av
Tillverkare och importörer kan då de ochgöra prognoser
beräkningar behövs för förbereda mottagande, sortering ochattsom
slutlig hantering insamlade batterier. Informationen ska bekostasav

inbetalda avgiftsmedel. fårKommunerna samverkan medav genom
tillverkare och importörer tillfälle påverka utformningenatt av
informationen så insamlingen blir optimal.att

konkreta lokala informationsverksamhetenDen ska bedrivas av
kommunen och ingå i den normala planeringen kommunensav
avfallshantering. Kommunerna har möjligheter i dennastora att
information knyta till lokala mål för Agenda 21 och till detan
arbete bedrivs miljöinformatörer.som av

Tillverkare1.2.4 och importörer för denansvarar

slutliga hanteringen batterierav

Tillverkare och ska för den slutligaimportörer hanteringenansvara
insamlade småbatterier, d.v.s. den information behövs,av som

mellanlagring och återvinningsortering, eller slutligtannat
omhändertagande miljömässigt godtagbart. Kostnaderna skaärsom

från inbetalda avgiftsmedel.ersättas

Tillverkare och ska för bådeimportörer insamling ochansvara
slutlig hantering industri- och startbatterier. Kostnaderna skaav

jrån inbetalda avgiftsmedel.ersättas

Tillverkarna och ska långsiktigaimportörerna planer för hurgöra
den slutliga hanteringen ska bedrivas. Sådana planer ska redovisas

tredje år till tillsynsmyndighet.vart en

Tillverkare och ska tillimportörer det finns tekniskaattse
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ochsmåbatterierinsamladeför sorterasemotförutsättningar tasatt
på mottagningsstation.

tekniskafinnsdettillskaochTillverkare importörer attse
ellermarerialåtervinnsbatteriersamtliga tasförförutsättningar att

godtagbartmiljömässigt sätt.hand på annatom

denresultatenredovisaårligenskaochTillverkare importörer av
tillsynsmyndigheten.tillslutliga hanteringen

i lagregleraMotiv ag
batteriermiljöfarligaimportörerochtillverkaredag harRedan i av

tillbegränsatshar attDetproducentansvar.lagregleratform aven
slutligsikt förlångkostnadernaförekonomiskgälla ett ansvar

startbatterier. Förochsmåbatteriermiljöfarligahantering av
ihardessautkrävts. Förintesådantharindustribatterier ett ansvar

frivilligtmedförtvärde systembatterimetallernas att ettstället
speciellamedproducentåtagandefrivilligtharVidareutvecklats. ett

baserassmåbatteriertid förunderbegränsningar prövats somen
nickel-kadmium.

skabatterieroch importörertillverkareföreslårUtredningen att av
hanteringenslutligadenförlagreglerat avåläggas ett ansvar

splittradetill debl.a.kommer rättabatterier. attDetsamtliga
motivetfrämstanärvarande. Detråder föransvarsförhållanden som

tillincitamentytterligare attskaproducenternaemellertid attär ges
såhanteringenförenklar attochbatterierutveckla apparater som
finnsbranschenkretslopp. Inomiingåsikt kanbatterier på ettalla

ochteknikutvecklingföljaförförutsättningarna attde bästa
för göramaterial attsamtåtervunnetförmarknader

lagregleratförväntasVidareoch ettkostnadsberäkningar prognoser.
utvecklingen.tekniskadendriva påkomma attansvar

skaimportörersochtillverkaresmotiv förYtterligare varaansvaratt
uppnåsnabbtistarka intresse ettsamhällets atti lagreglerat är
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stabilt också isäkert längre tidsperspektiv. Ettärsystem ettsom
frivilligt åtagande skulle för de risker normalt präglarutsättas som
all näringsverksamhet och sådana risker bedöms inte vara
acceptabla i samband med miljöfarligt avfall.ett

Ekonomisk i stället försäkerhet procentuellt mål
Garantier måste ställas för framtida kostsam slutligtvärtom att en
hantering inte ska komma belasta samhället. Säkerheten behöveratt
alltså förstärkas det ekonomiska utkrävs iatt ansvaretgenom
förskott i form batteriavgifter. Avgifterna behandlas inärmareav

avsnitt.nästa

ekonomisk säkerhet kan batteriavgiftemaFörutom att garantera en
kvantitativa för tillverkarnasmål och importöremasersätta ansvar.

samlad målsättning för nämligen inteEn möjligäransvaret att
formulera i kvantitativa för batterier.termer

utredningens allra första slutsatser samtligaEn småbatterierattav -
ska samlas medför de insamlade batterierna kommeratt att-

blandning miljöfarliga och icke miljöfarliga batterier.utgöra en av
procentuella insamlingsmål tidigareDe har formuleratssom av

samhället for de miljöfarliga batterierna.gäller enbart Om samma
målsättning blandadeskulle nyttjas för batterier, skulle resultatet i

kunna bli hög insamlingsgrad enbart ficklampsbatterier.värsta en av
ingen förbättrad insamlingDå uppnås i praktiken miljöfarligaav

batterier.

produktområden där lagreglerat producentansvar hittillsInom de har
har procentuella insamlingsmåltillämpats föranvänt attman

samhällets krav. Sådana mål har kunnat användasuttrycka för
kortlivade produkter tidningar och förpackningar. Försom mer
långlivade produkter fastställs komplicerade mål. falletI medmer
småbatterier, där alltså lång- kortlivadeoch produkter kommer att
samlas tillsammans, blir procentuellt insamlingsmål varkenett
ändamålsenligt eller möjligt kontrollera.att
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förhållandeibatterierinsamlademängdenInsamlingsgraden anger
svårtavfallet. Detibatterier är attmängdentotalatill det

uppnås.insamlingsmålprocentuelltvisstkontrollera ettom
Mängdenexakt.mängdeninsamlade uppmätasdenVisserligen kan

ungefärligt,uppskattasintedäremotavfallet kanibatterier ens
batteriersåldaantaletfunktionkomplexdeneftersom är aven

delivslängdbatteriernastidsperioder, samtföregåendeunder avav
mellanlagringochanvändningsmönsterbatteridrivna apparaternas

gällerdetoöverstigligblirKomplexiteten närkassering.före en
batteriernadärsmåbatterier,allablandning sorterssammansatt av

livslängd.varierandemyckethakanblandningeni

Kvalitativa krav
övergripandedärför ingetharförfattningartillförslagutredningensI
ställetsmåbatterier. Iförinsamlingsmålprocentuellt angetts anges

och importörernastillverkarnasförkravkvalitativaantal ansvarett
avseddapreciserade krav är atthanteringen. Dessaslutligadenför

redovisatssvårigheterdeförminskaåtminstoneellerundanröja som
producentansvar.medområdenfrån

komplikationerpekar bl.a.gjorthittills harerfarenheterDe man
uppnås. Manmålsådanaförsanktionoch atttillsyn ansvaretvid av

förproducentansvarförordningenpåtalathar attäven om
rättsäkerhetenproblem förmedförakunnaskulle genomreturpapper

ansvarigavida kretsendenutformning,bestämmelsernas avvaga
omfattning.vidaansvaretssamt

ochtillverkaresammanfattningsvisinnebär attförslagUtredningens
fullständigthaskastartbatterierochindustri- ettimportörer av

hanteringslutligochbortforslinginsamling,för avansvar
mindrebetydligtiförekommersmåbatterier,batterierna. För som

tillverkareskasamla in,svåraremycket attvolymer ärsommen
förekonomiskadetbära ansvaretendastimportöreroch

för denfullständigtskaDärefterinsamlingen. ansvaret vara
mellanlagring ochsortering,förinformationenövergripande samt
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återvinning eller deponering småbatterierna. ekonomiskaDetav
för hela hanteringen utkrävs i förskott i formansvaret av

batteriavgifter.

för tillverkare och importörer harAnsvaret preciserats så långt det
möjligt. krävs alltså avgifter erläggs,Det planer redovisas,är att att
tekniska förutsättningar ordnas resultaten den slutligaatt attsamt av

hanteringen redovisas årligen. Planerna långsiktigaska omfatta det
arbetet för förbättra och batterier mindresåatt apparater att
miljöfarliga batterier användaskan och avfallshanteringen kan bli
säkrare. Information för åstadkomma effektiv insamling skaatt en
också ingå. omfattaPlanerna ska krav och föräven t.ex.ramar
upphandling teknik för sortering insamlade småbatterier samtav av
för materialåtervinning.

Tillverkare och importörer har möjlighet bildaatt ett gemensamt
företag för kostnadseffektivt uppfylla för densättatt ett ansvaret
slutliga hanteringen. Formuleringen "själva eller sätt",annat som
används flera ställen i utredningens förslag till författning, syftar
till varje enskild tillverkare eller importör inte ska behöva utföraatt

krävs.det Skyldigheterna kan också uppfyllas kollektivtsom men
i sådant fall ska den enskilde tillverkaren eller importören kunna
visa så har skett.att

Naturvårdsverket får redovisningen planer och årligagenom av
resultat underlag för kontrollera hur villkoren föratt en
miljömässigt godtagbar sluthantering Följs liksom hur de andra
kvalitativa kraven efterlevs.
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batterierallaförAvgifter1.2.5

allaförbatteriavgifterbetalaskaochTillverkare importörer
batteri;kilogramkronorskaAvgiftsnivåernabatterier. pervara

parentes:avgifter inomgällandenu

23500kvicksilveroxidbatterier

231.000alkaliskamiljöfarliga
brunstensbatterier

46300nickel-små
kadmiumbatterier

200blybatteriersmå -

5miljöfarligaicke -
småbatterier

2nickel-industriella -
kadmiumbatterier

2blybatterierindustriella -

z22startbatterier

föravgiftbetalaoch extratillverkare importörerska enDärutöver
därinbyggda i apparatersmåbatterier ärmiljöfarliga som

avgiftDennakonsumenten.avlägsnaskanlättbatterierna inte av
batteri.kilogramkronor100ska pervara

avgiftbetalaskabatterityperallaochTillverkare importörer enav
börmyndighetsverksamhet. Regeringenochtillsynför annan
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utreda hur dennaKemikalieinspektionenuppdra åt närmareatt
avgift ska tas ut.

avgiftas länge långlivadekretslopp ska på sikt såBatteriernas men
omlopp i samhället behövs säkerhetmiljöfarliga batterier finns i en

batterihanteringen kan täckas.framtida kostnaderna förför deatt
förbättringar i det existerande medVåra förslag innebär systemet

föreslår ändringar iavgifter för miljöfarliga batterier. Vi inga
fonderingen inbetalda avgifter förutsättningarna förmenav

för avgifterna blir stabilare ochfondering förbättras. Underlaget
indrivning avgifterna blir aktiv.av mer

Batteriavgifter för småbatterier industribatterierska såvältas ut som
och importörer samtliga batterieroch startbatterier. Tillverkare av

ska betala avgifter. skyldighet ska också gälla vidDenna
tillverkning innehåller batterier.och import apparaterav som
Avgifterna ska differentierade efter batterityp. ska erläggasDevara

tillfördefter olika batterityper.mängd av

inbyggda miljöfarliga småbatterier inte enkelt kanFör som
avlägsnas från ska särskild avgift tillkomma. Enapparaten en

tolkning "lätt kan avlägsnas" fårbegreppet görasnärmare avav
tillsynsmyndigheten. det inteUtgångspunkt bör då skaattvara

fler skilda avanceradkrävas arbetsmoment ochän tre mer
utrustning normalt finns i enskildas hem för lossvadän att tasom
batterierna. Avgiften ska den merkostnadmotsvara som

medför. Merkostnaden för olikademontering batterierna typer avav
kronortill mellan kilogramuppskattats 50 500harapparater per-

batteri.

regeringen. Avgifternastorlek ska fastställasBatteriavgiftemas av
för varje batterityp. Härigenom kommerkostnadernaska avspegla

förskillnader uppstå mellan avgifterna små ochavsevärda störreatt
avgifterna för miljöfarliga respektive ickebatterier, mellantillika

småbatterier. Skillnader mellan avgifter för batteriermiljöfarliga
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redanfunnitsharkvicksilverochkadmiumbly,innehållersom
förstärkas.kommerskillnader attdessatidigare numen

inspektionensDåKemikalieinspektionen.tillbetalasskaAvgifterna
produkterkemiskaavgifterfinansierasverksamhetövriga genom
identifieraförrutinerfungerande attväli dagredanhar man

identifieratinspektionenSedanavgifter.drivaochavgiftsskyldiga
systematisk tillsynbatteriavgifter kanerläggaskaföretagde ensom

batteriområdet.helaförbedrivas

för deocksåbatterierimportörerochTillverkare ansvargesav
uppfyllasskatill. Ansvaretupphovtillsyndennakostnader gersom

liknandebatterier sättförbetalasavgiftårlig somatt engenom
böradministrationochAvgiftsbetalningprodukter.kemiskaför

myndigheter.ochföretagförbådemöjligaeffektivast sätt,pågöras
avgifter skasådana ut.hur tasutredasdärförbörDet

förkostnadernadiskuterasavgifternaföreslagnademotiveraFör att
totaladeöversiktsummarisknedan. Endetaljikategorier avolika

avsnittet.iframlängretabell 1.1iredovisaskostnaderna

batterierochsmåKnannceller; större
mycketmedförsmåbatterier storainsamlingallmänEn av

exempelvis intekräverbatteriernadeInsamling störrekostnader. av
likabehöverheller storainteomfattning,iinformation samma

återvinningenkanVidaresortering.för avansträngningar göras
grundpåsmåbatterierfördyrarekadmiumochblymetallema vara

plastinnehåll.derasav

knappcellstyp.småbatterierförsärskilt kostsamInsamlingen är av
ellersamla inmycket sortera.likakostar attbatterienskiltVarje
tjugo gångeremellertidkommer attviktsenhetKostnaden varaper

förgramomkring änvikt t.ex.knappceller ettförellerstörre mer
vikt 22LR6vanligasteallradenbatteri typenalkalisktett av

ocksåmåsteknappcellstypbatterierförAvgifternagram. av
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finansiera insamling och slutbehandling alternativen tillav
kvicksilveroxid-batterier. alternativa knappcellernaDe kan nämligen
inte särskiljas från kvicksilveroxid-batterierna och intedeattgenom

miljöfarliga bidrar de inte till avgiftssystemet.är nämnvärt

Kostnaderna för information, insamling och återvinning kommer
alltså leda till väsentliga skillnader i avgiftsnivå mellanatt
knappceller, övriga småbatterier och batterier.stora

Batteriavgiften för industri- och startbatterier föreslås lika storvara
den avgift för närvarande för startbatterierna, d.v.s.tas utsom som

2 kronor kilogram batteri. Avgiften ska bekosta insamling samtper
i viss mån fondering inför framtida förändringar metallpriserna.av

Miliöfarliga batterier och icke miljöfarliga
Mängderna olika batterityper årligen tillförs den svenskaav som
marknaden redovisas i kapitlet batterier. Av småbatterierna ärom
cirka miljöfarliga750 och cirka 3.200 inte miljöfarliga.ton ärton
Startbatterier och industribatterier, tillsammans cirka 25.000 ärton,
miljöfarliga.

miljöfarligaDe småbatterierna den främsta anledningen tillär att
samtliga småbatterier ska in.samlas Det då rimligtär att
miljöfarliga småbatterier ska bära kostnaderna för information,
insamling och sortering. Kostnaden för information kan uppskattas
behöva ungefär miljoner20 kronor för nå tillräckligaattvara
insamlingsresultat. Sortering blandade småbatterier harav
uppskattats kosta kronor2 kilogram5 batteri. Vidare måsteper-
avgiftsmedel för miljöfarliga batterier fonderas inför övergången till
mindre miljöfarliga batterier.

Sammantaget innebär det skillnader i avgiftsbasen förstora
miljöfarliga och icke miljöfarliga småbatterier. Avgifterna for de
icke miljöfarliga småbatterierna föreslås kronor5 kilogramvara per
batteri. ska kostnadenDen för och slutbehandlingtransportavse av
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miljöfarligadeföravgifterFörslagenbatterier.dessa om
nedan.vidaremotiverassmåbatterierna

Metallinnehåll
batterierhanteringslutligforÅtervinning metoden somavär

påverkasåtervinningförKostnadenkadmium.ellerblyinnehåller
fortsattadevärldsmarknaden. lpåprismetallernasbl.a. av

återvinningsforetageitersättningdenanvänderberäkningarna som
kronoroch 12blybatterierföringentingd.v.s.närvarande,får för

nickel-kadmiumbatterier.småförkilogramper

långsiktigadenharkvicksilverinnehållerbatterierFör som
kunnatinteslutförvaring ännuochupparbetningförkostnaden

preliminäraSAKAB:svianvänderberäkningarnauppskattas. I
kvicksilverinnehållandekilogramkronor65bedömning per

batteri.

metoderteknikutvecklingsnabbpågårsmåbatterier avövriFör enga
kannulägetiÅtervinningen därför kostsamär menåtervinning.for
Ettframtiden.ifördelaktigekonomisktbliförväntas mer

kronorkostnad på 4preliminär perharåtervinningsföretag angett en
brunstensbatterier.återvinningenbartförkilogram av

uppskattaskankostnadentotala varadenvisarnedanTabell 1.1 att
årligenhela dendåhanteringenslutligadenförkronormiljoner81

småbatterierbatterierkapitletitabell 2.2mängden urtillförda om
miljöfarligaförmedelFonderingmaterialåtervinns.ochinsamlas av

understrykasockså attbörmed. Dettagitsinteharbatterier
Tabellensöverslagsmässiendastkostnaderna äruppskattningen av
kostnadervilkafördelningenföreslagnadenkolumn avhögra anger

batterityper.olikaåläggasskasom
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Tabell Kostnadsuppskattning miljonerl.l kronor för samla ochatt
slutbehandla denhela år tillförda mängdenI994 småbatterier.
Föreslagen fördelning kostnaderna mellan miljöfarliga och ickeav
miljöfarliga småbatterier.

Uppskattad Batterier som
årlig kostnad bär kostnaden

miljoner kronor

Information 20 miljöfarliga
småbatterier

Insamling 16 miljöfarliga
småbatterier

Bortforsling alla småbatterier4

Sortering miljöfarliga20
småbatterier

Slutbehandling alla småbatterier21

Kostnaderna fördela alla småbatterier enligtpå tabell 1.1äratt ovan
miljoner kronor. sådan fördelning i25 resulterar ickeEn att

miljöfarliga batterier ska beläggas med avgiften kronor5 per
kilogram batteri. På motsvarande kan genomsnittligsätt en
batteriavgift på 97 kronor kilogram för de miljöfarligaper
småbatterierna beräknas.

miljöfarliga småbatterier tillkommer dockFör kravet på hälftenatt
avgiftsmedlen fonderasska inför övergången till mindreav

miljöfarliga batterier. Avgiftsnivån påverkas dessutom skillnaderav
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i kronorAvgiftenbatterierna.hosmetallinnehålloch perstorleki
för småblybatterier, 300för små200föreslåsbatterikilogram vara

alkaliskamiljöfarligaför1.000nickel-kadmiumbatterier,
kvicksilveroxid.medknappcellerföroch 1.500knappceller

användningAvgiftsmedlens
förvaltasfortsättningsvisskabatteriavgifterna även avfrånMedlen

förkostnaderoch importörernasTillverkarnasNaturvårdsverket.
skastartbatterierindustri- ochhanteringslutligochinsamling av

Även kostnaderkommunernasavgiftsmedel.inbetaladeersättas av
ochtillverkarnasliksomsmåbatterierinsamlingför avm.m.

hanteringslutligochinformationförkostnader avimportörernas
beslutafortsattskaNaturvårdsverketska omsmåbatterier ersättas.

centraladenharverketdåavgiftsmedelinbetaldautbetalningar av
avfallshantering.frågoritillsynen om

fåkanâtervinnareoch ettinsamlareimportörer,ochTillverkare
förkostnadsersättningmellanfördelningeninflytandeavgörande

ansvarigtbildardeåtervinning ettochinsamlinginformation, om
behovvidkan ävenansvarigtsådantEttför detta. organorgan

medlämpligtbatteriavgifter. Det attärändradetillförslaglämna
samband medifunktion, t.ex.systemetsmellanrum överjämna se

resulatredovisningen.årligaden
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förslagutredningensKonsekvenser1.3 av

delshelhet,samhälletdels forstuderatsharKonsekvenserna som
avsnitt harsärskilt ägnatsbatterifrågan. Ettiolika aktörernadeför

EU-aspektervissabehandlasSlutligenbatteriavgifterna.åt
förslag.utredningens

medbatterierfrånbortStyrning1.3.1

nickel-kadmiumochkvicksilveroxid

sikt tillbatterier ledermiljöfarligafrånbortåtgärderDe styrsom
Åtgärderna krävakommeralla. attoch förmiljönför envinster oss

länder,andrapåverkaförförhandlingsinsatser attsvenskadelhel
Samtidigtnickel-kadmium.medbatteriergällerdetalltframför när

miljöfrågor.linje isvenskvisaåtgärdernakommer att en
utvecklingtill tidigledakunnaåtgärdernaSannolikt kommer att av

företag.svenskateknik vidny

ledainteberäknasföreslårutredningenavvecklingsplanDen som
mindretillövergångeftersomproblem,någratill större en

vissaflera år. Inomsedanpågårredanalternativmiljöfarliga
teknikutveckling. Dentid förytterligareanvändningsområden krävs

sådanförtidocksåmedgeravvecklingsplanen enföreslagna
tillförslagetifinnsundantagtillmöjligheterutveckling. De som

fortsattmedgekommerreglernaeuropeiska attdeförändring enav
nödvändigt.detdåmängder ärmindreanvändning av

batterieralternativatillövergångenkommerkonsumenternaFör
dåjämnasförväntaspris kaniSkillnaderna utmärkas.knappast att

Äldreförbättrats.alternativenproduktiontillkapaciteten av
för kunnabatteriernamiljöfarliga attdekräverapparater som

undertjänahinnautsträckning uti attkommeranvändas stor
avvecklingsperioden.
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insamling ochfinansieraorgansieras förDet attsystem som
avgiftsintäkterfå minskadekommerbatterierslutbehandling attav

för slutligkostnadernaminskar ocksåsiktPå längreinom fyra år.
fondera medelBehovet ökarbatterier.miljöfarligahantering attav
batterierna.miljöfarligaför de sistakostnadernatäckaskasom

berörssamhälletbatterier iAlla1.3.2

förmedföra förändringarsnabbtdelförslag kommerDessa storaatt
flestadedet ändå så häralltberörda.alla Men, ärtrots som

batterifrågan.uppfattarenskilda redan

batteriområdetaktörernaför de viktigasteKonsekvenserna
samhälletkaptitel.i detta Försärskilt avsnittbehandlas i ett senare

batterierframtidaeventuell farlighet hosmedför förslagen att en
ackumulerats ibatterierna harinnanoch åtgärdasupptäckaskan

förenklasochbatterierförbättringsamhället. Genom apparaterav
Ökad och återvinninginsamlingomhändertagandet.slutligadet av

minskadmiljövinsterbatteriermetaller från engenomger
tillavfall gårMängdernaanvändning ursprunglig råvara. somavav

tusentalsminska medkan siktförbränning deponeringeller ton

ar.per

samhälletmiljömedvetenhet itillförväntas ledaFörslagen störreen
Batterifrågan harpositivt.medverkakanenskildaattgenom nu

miljösammanhang.isymbolfrågavarit viktiglänge en

batterierallaAvgifter för1.3.3

betala avgifter.batterier skasamtligaoch importörerTillverkare av
tillverkning och importgällaska apparaterDetta även somav

avgifternaavsnitttidigareibatterier. Sominnehåller nämnts ger
batterier skerslutliga hanteringendenför ettsäkerhet att av

tillskyldigheten ocksåGivetvis ledergodtagbartmiljömässigt sätt.
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detochnäringslivet, konsumenternaförkonsekvenserekonomiska
slutbehandling.ochinsamlingfinansieraskasystem som

avgifter fåförslagenberäknasoch importörertillverkareFör om
konsekvenser:ekonomiskaföljande

miljonerska erlägga 6företagHuvudsakligenIndustribatterier tre
förårligenkronormiljoneroch 0,6blybattterierförårligenkronor

nickel-kadmiumbatterier.
oförändratskaoch importörertillverkarehundratalStartbatterier Ett

årligen.kronormiljoner42erlägga
skaimporterande företagfåtalsmåbatterier EttmiljöfarligaIcke

eller 100avgifter för 3.200ikronormiljoner ton16erläggaårligen
batterier.styckenmiljoner

skaimporterande företaghundratalNågotsmåbatterierMiljöfarliga
batterier.för 750kronormiljoner198 tonerläggaårligen

förkilogramkronorÖkningen 1.500tillfrån 23avgiften perav
orimligtkankvicksilveroxid stor.baseradebatterier varasynas

baraknappceller vägermycket småalltsåavgiftenMen rör som
delknappcellernasbaseradDenomkring är avett gram.

ochsorteringinsamling,information,forkostnaderna
dockbatteri blirförkostnadiKonsekvensenomhändertagande. ett
styckomkring kronor50kostakanbatterierSådanaalltförinte stor.

prisökningungefärligmedföraskulleavgifternaochhandelni en
batteri.kronormed 21 per-

ökarprisetföljdfår tillbatteriermiljöfarliga attickepåAvgifterna
LR6,vanligasteallradenbatteri typen,formed 11 varsöre ett av

cirkablir lknappcelleralkaliskaMiljöfarligavikt 22är gram.
miljöfarligasmåbatterier ärLaddningsbaradyrare.krona som

ellernickel-kadmiumcellkronorkosta 6kommer attt.ex. permer
batteripaket.kronorcirka 50 mer per

intäkterenkelmycketredovisasnedantabell 1.2I prognos omen
Beräkningarnaoch 2000.år 1997småbatterierföravgifternafrån
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Intäkter förbatterimängder.årsutgångspunkt i 1994medhar gjorts
har intelöstagbaralättintebatteriermiljöfarligainbyggda ärsom
medminska 90batterimängdernatillfördainkluderats. De antas

ochnickel-kadmiumbatterierbådeförtill år 2000procent
nickel-mängdernaavveckladekvicksilveroxidbatterier. De av

icketillfördelas jämntkommakadmiumbatterier attantas
blybatterier.och småmiljöfarliga batterier

optimistisk.alltförkanskedock ärbörDet attnoteras prognosen
skenickel-kadmiumbatterier kan kommaAvvecklingen attav

därför hakanbatterierfrån dessa över-och intäkternasnabbare
värderats.

föravgifterfrånmiljoner kronorintäkterTabell 1.2 Prognos om
och 2000.småbatterier under år 1997

2000Intäkt årntäkt år 1997lBatterityp
milj. kronormilj. kronor

6kvicksilveroxidbatterier -

alkaliskamiljöfarliga
66brunstensbatterier

nickel-små
18171kadmiumbatterier

6030blybatteriersmå

1816miljöfarligaicke
småbatterier

102214småbatterierSumma
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avgiftsnivåernaföreslagnavisar desammanställningenkla attDenna
lägresikt. Dåocksåfinansieraförtillräckligt höga systemetär

blir lägre2000intäkterna år änvisaravgifter attprövats prognosen
lägreSådanai tabellredovisats l.lkostnadernatotalade ovan.som

fonderas,kunnathittillsmedeltillavgifter leder att som
innananspråk redanimåstekronor,miljonerBatterifondens 29 tas

fonderingochintäkter1996 årsEftersomslutförts.avvecklingen
fonderadesannoliktdetordninggällande attenligt ärkommer göras

2000.innan årförbrukatsmedel kan ha

aktörerolikaBatterifrågans1.3.4

Konsumenterna

enskildedenenkelt församlasbatterier ska gör systemetallaAtt
farlighet.efterbatterierintebehöverMan sorterakonsumenten.

sigskauppfattning görasigbildakan lätt avMan var manomen
kretsloppstänkandettilldessutomanknyterFörslagetbatterier.med

Ytterligareallmänheten.sig hosbrederoch enutmermersom
hosbenägenhetökadförväntaskan ärförslagetfördel gesom
allautvisarenkelt. Detdåmedverka ärsystemetkonsumenterna att

källsortering.frånerfarenheter annan

detförslagutredningensmed ärnackdel attpåpekatharMan att en
ochmiljöfarliga,ickenämligen de attbatterier,"fel"fokuserar

skymundan.ikommerbatteriernamiljöfarligaderisken är attstor
tillstidharinte väntaattanföraskandettaMot att

deskiljakunnaförtillräckligt utinformerats attkonsumenterna
förhindraföråtgärdersnabbakrävs attbatterierna. Detmiljöfarliga

miljön.tillbatterierfråntungmetallerspridandet av

ökarkemikalielagstiftningenomfattasskabatterierallaAtt av
ochutredaoch importörer,tillverkare attt.exhosansvaret

tillsikt ledakan attfarlighet. Dettabatteriernasinformera om
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batteriers farlighet.kunskapallmänhet får bättreikonsumenter om
långsiktigaskyldighet redovisaoch importörernasTillverkarnas att

förtroendet förbidra tillhanteringen kanden slutligaplaner för att
nämligenkällsortering visarkringökar. Undersökningarsystemet
avfall.medvad skerförtroendet påverkas utsorteratatt av som

medförbatteriavgifter skadifferentieradehögre ochAtt tas utmer
deför konsumentenblir lite dyrarealla batterier attatt men

kan handla cirkamycket dyrare.blir väsentligt Detmiljöfarliga om
cirkamiljöfarliga engångsbatterier,för icketio stycköre enper

föroch kanske femtio kronorknappcellkrona miljöfarlig ettper
beroende antalet celler ibatteri,miljöfarligt laddningsbart

batteripaketet.

för insamlingen batterierfå ersättningskakommunernaAtt av
i kommunerna kansophämtningsavgifterförskapar attutrymme

ikan konsumenternainte höjas. På såsänkas eller åtminstone sätt
batterier.för prisökningarnanågon mån kompenseras

Kommunerna

tillledersamlas kommunernaalla småbatterier skaAtt attav
kasseradeseparerademed volymkommunerna får handskas större

Ökningen nickel-kadmiumbatterierfrämstbatterier. gäller men
eftersom dessa batterierminska alltsiktmängden kommer på att

hand minskandefår kommunernaavvecklas. På gång ta omsamma
avfall.inblandade i övrigtbatteriermängder

har fortsatt sini de kommunermärks mindreFörändringarna som
Ändå redanmindre blir de i kommunerbatterier.insamling somav

nickel-gäller hanteringendetfrivilliga insatser närgör av
kadmiumbatterier.

regionalatillsmåbatterierna skainsamladeAtt transporteras
särskilttransportsträckor,leda till kortaremottagningsstationer kan
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nuvarandefrånlångtligger mottagarede kommunerför som
Oskarshamn.iABNIFErespektive SAFTi NorrtorpSAKAB

slutligadenförfårimportörerochtillverkare ansvaretAtt
kommunernamedförakanbatteriersamtliga atthanteringen av

måstebatterier. Kommunernaförbrukadeoch lagraslipper sortera
och importörer.tillverkaremedsamverkadock

avgiftsmedel förinbetaldaersättningfårkommunernaAtt ur
kostnadstäckning förfullfårdeochinsamling gör atttransport

finansierad.skerredanhållmånga attverksamhet utan varasom

Tillsynsmyndigheterna

Naturvårdsverketfalli många ersätterKemikalieinspektionenAtt
tillämpningenföljdnaturligtillsynsmyndighet är avavensom

sikt tillleder påFörslagetbatteriområdet.kemikalielagstiftningen på
vissaInledningsvis kanbästautnyttjas på sätt.kompetensstatensatt

ansvarsförhållanden. Ettförändradegrundpåuppståsvårigheter av
batteribranschen. Denkännedomöverföringenexempel är omav

förminskarbatterifrågoribelastningenadministrativa
arbetsbördaökadeKemikalieinspektionensmedanNaturvårdsverket,

verksamhetför den röravgifter utkompenseras tas somattav
batterier.

ochtillverkarestillsynenför överfårNaturvårdsverket ansvaretAtt
normaladenföljerbatteriernahanteringslutligaimportörers av

miljön.denförtillsynsansvarhar yttreverketdärfördelningen
utnyttjas.avfallsområdetpåbreda kompetensNaturvårdsverkets

innansamrådaskaKemikalieinspektionenochNaturvårdsverketAtt
bästapåkompetensenkombinerameddelasföreskrifter sätt attär ett

blikan tungrott.måhändanackdel systemetEn attär mersätt.

Kemikalie-betalas tillskakemikalieavgifterochbatteriavgifterAtt
samlat.avgifter hanterasallafördelenmedförinspektionen att
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Näringslivets aktörer

farlighetalla batteriersUtredning av
medför ökatbatteriertillämpaskemikalielagstiftningenAtt ett

informerautreda ochoch importörerför tillverkare att omansvar
farlighet.batteriernas

förkonsekvensermedföra positivaökat kansådantEtt ansvar
och tekniskform ökad kunskapitillverkare och importörer av

batterier ställer kravmiljöfarligaSubstitutionutveckling. störreav
leda till fördelari sinkunskap. kansådan Det tur ur

ökatpositiv verkan kankonkurrenssynpunkt. En ettvaraannan
allmänheten.förtroende från

Storlekenutredningskostnader för företagen.Förslaget leder till av
ochtillverkaruppskattats för företagharsådana kostnader som

gjordesUppskattningenprodukter.importerar kemiska av
kostnadernaoch givetvis varieradeår 1990Kemikalieinspektionen

omfattning, antalverksamhetenberoendeför enskilda företag
förfann dockbefintlig kunskap Manprodukter, att ettm.m.
kundekemiska produkterl00medelstort företag mellan 10 -

för utredning och kompetens-kronorengångskostnaden 60.000vara
bibehålla den högakostnaden förhöjning. årligaDen att

kunde 30.000kemikalierönbevakakompetensen och varanya
kronor år.per

tillsynsmyndighetens kostnader.för DetFöretagen ävenges ansvar
verksamhetmyndighetensvilken omfattningbör utredas närmare

bedöma vilkenha. Givetvis måste dåbeträffande batterier bör man
komplexitet.förhållande till batteriområdetsinsats rimlig iärsom

tillverkar ellerkostnaderna för företagbeskrivningFöljande somav
fingervisningprodukter kan ändåimporterar kemiska omge en

Årsavgift för kronorstorlek. 1995 5.700kostnadernas pervar
produktrelaterade avgifter totalttillkomföretag. Dessutom

levererade inteför företagoch 75.000 kronormellan 10.000 som
kemiska produkter.100alltför volymer lOstora av -
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hanteringenslutligaför denAnsvar
den slutligaförskaimportörerochtillverkareAtt ta ansvar

värdefullfördelarnaocksåbatterier kansamtligahanteringen geav
returmarknaderTeknikutveckling ochgood-will.ökadkunskap och
insamling ochpositivt. Kommunernaspåverkaskommakan att

sammanhangdettamedför ismåbatteriernabortforsling enav
kaninteimportörerochtillverkarenackdel,allvarlig attgenom

för detta.kostnaderpåverka kommunernas

medförakanelektronikskrotförproducentansvareventuelltEtt
elektroniskaiingårbatteriermångaeftersomkomplikationer,
demonterasbatteriernåslösning kanprodukter. En att somgenom

iinsamlingssystemenkommunalatill deåterförsfrån apparaterna
och kommunerna.näringslivetmellansamverkan

Avgfter
förkostnaderförkommer ersättasimportörerochtillverkare attAtt

resultat.godanådrivkraft förviktigslutbehandlingen attär en
betalat. Menharde självaavgifterfrånMedlen kommer som

fåkannågotförväg,i storläggasalltsåmåste ut sompengarna
avgifteromloppstid. Demed långbatterierspeciellt förbetydelse,
årligenbetalasskamiljoner kronorcirka 16medförföreslås attsom

begränsatberörsmåbatterierna. Dettamiljöfarliga ettickeför de
kronormiljoner198cirkaVidare skaföretag.importerandeantal

någotimporterasvilkasmåbatterier,miljöfarligaförbetalas av
leda till störrekravenkommerSannolikt attföretag.hundratal en

mindre företagen.för denackdeltillbranschenstabilitet i

Industribatterier
fårindustribatterierimportörer ettochtillverkareocksåAtt av

tilllederomhändertagandeslutligtochavgifterförreglerat ansvar
förkapacitetdenfinansieringengällerdeträttvisaökad när av

medstartbatterierTidigare harlandet.ifinns t.ex.återvinning som
blybatterier.industrinsinteavgiftsmedelmedbidragitbly men
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avgiftsnivåer föreslåsDe leder till cirka 6 miljoner kronorattsom
ska betalas årligen för industrins blybatterier och cirka miljoner0,6
kronor för industribatterier med nickel-kadmium. prisökningDen

blir följden för industribatterierna kan till del motverkassom en av
kostnaderna för förbrukade batterieratt ersättstransport av nu av

avgiftsmedel. har tidigare bekostatsTransporten köparen.av

Reglering för den slutliga hanteringen medför detansvaret attav
blir möjligt dokumentera säkerheten i insamling och slutligatt
hantering. kan också anförasDet ökat miljöansvar for denatt ett
slutliga hanteringen kan öka allmänhetens förtroende.

EU-aspekter utredningens1.3.5 förslag

föreslagnaDe åtgärderna bort från miljöfarliga batterierstyrsom
kommer visa Sveriges miljöfrågor.på i kommerDe ledaatt attsyn
till företag tillverkar och importerar batterianvändandeatt som

tidigt teknikutveckling for mindre miljöfarligaapparater startar
Återvinningbatterier och enklare avfallshantering. kommer skeatt

i högre grad vid svenska återvinningsföretag.

Utredningen lämnar förslag till regler batterier. denAvnya om
föreslagna författningstexten framgår vissa delar gällandeatt av nu
regler har modifierats deså med de reglerstämmer överensatt som
gäller inom handlar främst tillåtenEU. halt kvicksilverDet iom
knappcellsbatterier och möjligheter marknadsföra vissaattom

med inbyggda miljöfarliga batterier inte lätt kanapparater som
bort konsumenten. utredningens förslag kvarstårI kravmonteras av

på märkning med inbyggda miljöfarliga batterier. Denapparaterav
direktivansvarige vid kommissionens harDGXI brev tillgenom
Naturvårdsverket givit visst stöd för bibehålla kraven. Stödetett att
baserades på liknande allmänt hållna i dekrav europeiskamen mer
reglerna.

Principen förorenaren betalar gäller allmänt i miljöpolitikenattom
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batterierreglerna atteuropeiskadeEU. Iinom angesom
förstyrmedelekonomiskasig attanvändafårmedlemsstaterna av

förbrukadeåtervinningochinsamlingseparat avuppmuntra
demedsamrådföregåsdockåtgärder måsteSådanabatterier. av

ochekologiskavälgrundadebaserasberörda samtparterna
snedvridnaÅtgärderna tillledahellerfår intekriterier.ekonomiska

konkurrenstörhållanden.

samlakostnader församhälletstäcka attförredanAvgifter attuttas
i utredningensbatterier. Detmiljöfarligaoskadliggöraoch nya
bedömtsinte harbatterierdeföravgifter.förslag varaär som
konkurrensensnedvridaintekanavgiftermiljöfarliga. Dessa anses

generellaavgifterna ärhandel,påverka attpåeller sättannat genom
ochinsamlingbatteriersför dessakostnadenbaseradeheltoch

användasenbartskaAvgiftsmedlenhantering. somslutliga
verksamhet.sådanförkostnaderhafttill denersättning som

reglerdanskagodtagitochkommissionen prövatnyligt harHelt nya
förbrukadeinsamlinggottgörelse förochbatteriavgifter avom

genomförandetförbetydelsegivetvisfårBeslutetbatterier. stor av
till detbrevKommissionensföreslår.utredningenåtgärderde som

betänkandet.tillbilagaiåterfinnsutrikesministerietdanska

harmiljönförskyddtillavgiftergenerellafallliknandeEtt av
Prövningengodtagbart.befunnitsochkommissionen varaprövats av

290/0695/CkommissionenMeddelande frånipubliceratshar ett
lire100skatt1995. Detnovember rörfrån den 1 en

saluförs påmaterialnedbrytbartbiologisktickeplastkassar somav
miljönÅtgärden skyddatillsyftarmarknaden. attitalienskaden

återanvändningenökaochförbrukningenbegränsa avattgenom
avgiftenundersökt utgör ettbl.a.harKommissionenmaterialet. om

tillverkareitalienskatillverkarna,italienskatill deexportstöd om
tillanvändsintäkternaellertill importörerförhållandei omgynnas

italienska företag.stödjaatt
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frågan exportstöd plastkassaranför iMan att exporterasom som
beskattas imiljön i Italien. kan kommainte fördärvar Kassarna att

bidrar till skada miljön. Skattenmedlemsländer där dede andra att
förorenaren ska betala,principen dethänsyn till äratttar som

användakonsumenter villeftersom det de italienskaär som
slut betalar skatten. desto mindrekassarna till lnte anser mansom

i förhållande till produktionenproduktionen för exportatt gynnas
stöd tillför konsumtion, regelverketinhemsk attmen om

undantag för sådant stöd. Skatten innebär alltsåmiljöskydd medger
marknadenkan förklaras förenligt med den inreexportstödett som

artikel i Romfordraget.i kraft de undantag i 92.3cavsesav som

icke-italienska företag inte missgynnasfinner vidareMan att av
får del intäkternaitalienska företag inte någonskatten eftersom av

stöd tillalltså inte betraktasfrån skatten. Skatten kan ettsom
italienska företag.
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metalleringåendeochBatterier2

praktiska harslag. Detolikamånga mestfinnsBatterier av
ochStartbatteriernabärbarhet.efterdemvarit gruppera

baserasDebärbara.till deinteräknasbatterierindustrins
25.000tillförsårligenoch tonnickel-kadmiumellerbly

batterier.sådana

högstbatteri ettska vägabärbart etträknasFör att som
oftasmåbatteriersmåbatterier. ärhärbetecknaskilogram. De

föriingårdedå apparaterför konsumententillgängliga
yrkesmässigt.ocksåanvändsflestadekonsumentbruk men

cirkatotaltsmåbatterier ärmängdentillfördaårligenDen
miljöfarliga.750cirkadärav tonär4.000 ton,

ñcklamps-följandefinnssmåbatterier typer:Inom gruppen
engångskaraktär.knappceller ärsmåochbatterier av

baseradeelleralkaliskaantingenFicklampsbatterierna är
alkaliska,DelsotalfinnsKnappceller sorter.ettbrunsten.
kadmium,kvicksilveroxid,påbaserassådanadels som

småinnehållerflestalitium. Deellerzink-luftsilveroxid,
baserasKnappcellerkvicksilver.mängder som

kvicksilver.mängddock störrekvicksilveroxid har en

och deflergångskaraktärsmåbatterier ärLaddningsbara av
batterierSådanahundratals gånger. spararladdaskan upp

kadmium.ochblyinnehållakanalltså menresurser
giftigadessabaserasinteutvecklatsAlternativ har som

tungmetaller.
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Batterier kan förenkla tillvaron för många, inte minst för personer
med handikapp, isolerade platser och medpersoner personer

yrken. Konsumenter i allmänhetutsatta har också ochstor nytta
glädje batterier.av

dagl säljs i lika många batterier försort sett tjugo år sedan,som
Ändåungefär tio stycken och år. batteriutnyttjandetärper person

omkring trettio gånger anledningEnstörre till detta bättreärnu.
batterier och snålare Men orsak givetvisapparater. vårtären annan
ökade innehav med laddningsbara batterier.apparaterav

Batterier definieras kemiska vilka kansystem, energi isom avge
form elektrisk kemiskaDeström. kan indelas i mångasystemenav

eller mindre systematiska underavdelningar med batteritypermer
har skilda egenskaper i fråga värde, form, sammansättning,som om

användning och omloppstid i samhället.

Detta kapitel reda några batteribegreppenatt ut ochavser sorteraav
batterityperna. Batterianvändningen och de problem batteriernaupp

kan medföra beskrivs. framställningenI kommer perspektivet att
den enskilde konsumentens, eftersom konsumentensvara agerande

avgörande for hurär lyckas bemästra batteriproblemen.man

2.1 Problembilden

Problembilden på batteriområdet innehåller flera komponenter. Den
första förbrukade miljöfarligaär batterieratt inte samlas i
tillräckligt utsträckning. Giftiga tungmetaller frånstor batterier som
kommer på kan spridas tillavvägar miljön. Därigenom kan miljön
komma belastas ytterligare med ackumulerandeatt mängder giftiga
tungmetaller. Risken för påverkan på människors hälsa ökar.

Den andra komponenten svårigheten identifieraär de batterieratt
ska samlas in. delEn de batterier kasseras betraktassom av som
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enskilde konsumentennärvarande. Denformiljöfarligainte som
denmedmiljöfarligavilka ärskiljasvårligen utkan som

medförgradhögrei apparatergäller änDettainformation ges.som
insedelssvårigheten att ettattHärbatterier. ärladdningsbara

islutligen,ochdethosfarlighetenidentifieradelsbatteri ingår, att
laddningsbaraAnvändningenbatteriet.fall, ut avmånga monteraatt

öka.fortsättaberäknasochårmarkantökatharbatterier senare

hanteringennuvarandedenproblemet avärdel atttredjeEn av
iBatteriermedslöseriinnebärbatterier ett resurser.uttjänta

form.någonimetallerdelentillbestår störreallmänhet av
metallerdåavfalletiingredienserolämpligabatterierKasserade är

Batteriernadeponering.ochförbränningvidmiljöniläckakan ut
sopförbränning.vidistörningarmedföradessutomkan processen

frånmetallernaskullekretsloppstänkandeutvecklatMed ett mer
stålindustrin.återvinnasbatterier kunna av

olikaindelas sättkanBatterier2.2

hand delaförstainaturligtdetkonsumentperspektiv attärMed ett
iIndelningenkonsumenter.fortillgänglighetefteribatterierna

skarpainteemellertidbatterierandraochkonsumentbatterier ger
konsumenterenbartkonsumenttillgänglig attMed avsesgränser.

deflerabatterierna;medkontakt avikomma närmarekan
utsträckninganvänds i storbatteritypernakonsumenttillgängliga

använderterminologi ettengelsk meryrkesmässigt. I manockså
batterier.bärbarabatteries","portablepraktiskt begrepp,

meningsfullautredningenför mestdetdettabedömt ärVi har att
viktgräns,meddefinierasbärbarhetBatteriemas enindelningssättet.

fortsattadenkallas ikilogram1överstigerinteviktBatterier vars
Övriga startbatterierbatterier ärsmåbatterier.förframställningen

industribatterier.och
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resursbesparinglivslängd ochbatteriers ärFör resonemang om
nämligen primäraviktiga,indelningsbegreppytterligare några

iåterfinns enbartPrimärbatteriersekundära batterier.respektive
urladdningendastanvänds i principsmåbatterier. De engruppen

bådekan finnasSekundära batterierladdassedan inteoch kan om.
kanövriga batterierna.och bland de Dessasmåbatterier ochbland

hundratalstillurladdning, i del falligen efterladdas uppenupp
ackumuleras ielektrisk energiinnebärUppladdningengånger. att

energi iåterigen kansedanbatteriernakemisk form i avgesom
laddningsbara batterier,därförbenämnselektrisk form. Batterierna

batterierLaddningsbaraackumulatorer.kallatstidigare har de också
engångs-väsentligt mycket längrelivslängderhar änärsom

tiotals år.tillkanbatteriernas, de uppvara

tabellframgår 2.1.i den indelningStrukturen närmareanvänt av

engångskaraktärSmåbatterier2.3 av

livslängd. Hitmed relativt kortsmåbatterierPrimärbatterier är en
batterier kan inteknappceller. SådanaFicklampsbatterier ochräknas

urladdning. kan alltsåefter Deladdas måste kasseras sägasutanom
engångskaraktär.vara av

Ficklampsbatterier2.3.1

batterier i allmänhetlikställs begreppetsynvinkelkonsumentensUr
mycket vanligbatterier"ficklampsbatterier". Dennamed ärtyp av

leksaker,framför allt till enklahushåll,används ofta ioch ett
bandspelareradioapparater, mm.

fackfolk.egentligen "torrbatterier"Ficklampsbatterier benämns av
brunstensbatterier, medanfacktermenmedbetecknas vidaredelEn

batterityperbrunstensbatterier. båda dessaalkaliska Ikallasandra
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mangandioxidochzinkmetallernahuvudsakligeningår mangan
mindreKolvardags.till"brunsten" samtbenämningenhar

terminologiengelskockså.ingår lmetallerandramängder av
"zink-carbon battery".används termen

kortharvolymer. DerelativtiFicklampsbatterierna omsätts stora
livslängd harbatteriernas kortabruk.i Trotsdelivslängd ärnär

insamling kantillFörsäljningfrånomloppstidenfunnit varaattman
år.långså tresom

cirkatidigareinnehöllbrunstensbatteriernaalkaliskaDe en
i relativtförbrukadesde storakvicksilver. Genomviktsprocent att

den totaladelförståbatterierdessamängder kom storatt aven
alkaliskasåldaSverigeihar deEfter 1992kvicksilver.tillförseln av
eftersomkvicksilver. Menfrånvarit friaprincipibatterierna

fortfarandeavfalletkanlångsåomloppstidbatteriernas är pass
i övrigaFörsäljningenkvicksilver.medbatterieralkaliskainnehålla

januari 1994.iförsti Sverige,slutade något änEuropa senare

Knappcellsbatterier2.3.2

ocksåkamerorochklockor äri"knappcellsbatterierna"småDe
livstidlängrenågot änharengångsanvändning. Deförbatterier en

oftastbytsknappcellstypbatterierörbrukadeficklampsbatterier. F av
organiseramöjlighetergoda atthar attyrkesmanhos somen

hantering.slutligförsamlasbatterierna

hörapparater,energikälla idessutomanvändsKnappceller som
iocksåförekommerDemätinstrumentpersonsökare, annanm.m.

ochtelefonerexempelvishemmen,iutrustningelektronisk
Enskildaminnesfunktionen.säkrardedärpersondatorer

medkontaktiinte kommavanligenförväntaskonsumenter
dessabatterierna i varor.

antingenknappcellsbatterier. De ärolikafinnsDet avtyper av
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alkaliska brunstensbatterier eller också baseras de på någottypen av
följande: kvicksilveroxid-zink, nickel-kadmium, silveroxid-zink,
zink-luft eller enbart litium.

Alkaliska brunstensbatterier knappcellstyp innehåller fortfarandeav
Ävenkvicksilver i halter till viktprocent. knappcellerupp en som

baseras silveroxidpå och del de knappceller baserasen av som
zink-luft innehåller kvicksilver i liknande halter.

Knappceller med kvicksilveroxid innehåller däremot kvicksilver till
tredjedel batterivikten. höga kvicksilverhaltenDen gör atten av

denna batterityp bidrar med allt batterikvicksilvermerparten av som
förs i samhället. batteritypenDetta endast säljs i småut trots att
mängder.

Alternativa batterier baseras silveroxid förpå klockor och zink-luft
för hörapparater. slutet 1980-taletI användes hälftenav av
kvicksilveroxidbatterierna till hörapparater. Då kunde redan
alternativ med zink-luft i de flestaersätta typer apparater.av
Kvicksilveroxid hade vid det tillfället i slutat användas istort sett

inom områdena foto, räknarenya varor ur, m.m.

Några år krävde endast fåtal hörapparaterett typersenare av
kvicksilveroxidbatterier fungera.för rörde sigDetatt apparaterom
för hörselskadade, totalt cirka femtusen medgravt apparater ett
totalt behov kilo batterierpå 350 år. Behovet dessa batterierper av
minskar alltså i takt med gamla försvinneratt apparater ur
användning.

Små laddningsbara2.4 batterier

kanskeDet långsökt för den enskilde i begreppet batterierär attmer
också räkna in de "laddningsbara batterier" ingår i sladdlösasom
elektriska apparater.
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celler. FlerakallasbatterierladdningsbaraienheternabasalaDe
kan hai kassetterhaoftaceller kan monteratssådana somsamman

utseende.ochformvarierandemycket

tillkanskehundratals ellerladdassmåbatterier kan uppDessa om
till tio år.livslängdtekniskhakanoch degånger upptusen en

åtminstonefaktumoch det apparaternalivstiden attlångaDen
denbidra tillkanelektriska attdettill nätetanslutsstundvis

batterier ingår.medvetenalltidenskilde inte attär om

miljoneruppskattningsvis 3,5År landi vårtdetfanns1993
batterikassetter. Somellerbatterierladdningsbaramedapparater

konsumentbruk kan nämnasforsådanaexempel på apparater
persondatorer,mobiltelefoner,CD-spelare,bärbaravideokameror,

rakapparater,eltandborstar,grästrimmer,handverktyg,elektriska
radiostyrda bilar.ochhanddammsugare

marknadenkommitnyligenhar utsladdlösaMånga apparater
skett i någonhar störreintekanskebatterierna ännuutbyteoch av

intelivstidhakanenklaredelutsträckning. En apparater somen
knappastbatteribytebliroch dåbatterietsfrånsigskiljernämnvärt

kasseras.aktuellt innan apparaten

fastsitterbatterierinnehållersladdlösaVissa apparater som
gällerDetkonsumenten.bytaskaninteochmonterade avsom

rakapparater,tandborstar,dammsugare,produkterfrämst som
blir inteBatteribytekvalitet.lägreochköksmaskiner apparater av

helaställetimåsteHärkonsumenten.aktuellt förfalli dessaheller
batteriet.demonteringförinlämnasapparaten av

elektronikAnvändning i

innehållaminnesfunktionermedelektronikkantidigareSom nämnts
utrustningarelektroniska ärMångaknappcellstyp.batterier av
batterier. Någrauppladdningsbarainnehållerochbärbaradessutom
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videoutrustning, bärbara datorer och mobiltelefoner.exempel är
försåldai stark expansion och antaletProduktområdet befinner sig

Exempelvis finnskraftigt under år.produkter har ökat nusenare
femtedel landets befolkning och antaletmobiltelefoner hos aven

miljoner bara under detfrån till 1,8abonnemang har ökat 1,4
framför varitökade försäljningen har då allthalvåret. Densenaste

inriktad privatpersoner.på

betydelsen konsumenternas användningmåttEtt är attannat av
elenergi tilllandets totala användning gårprocent aven av

hemelektronik.

år tillförselnuppskattning har visat 1991En att avvargrov
iprodukter totalt 60 kiloelektriska och elektroniska per person

har beräknat avfallet frånSverige. sammanhangl attett annat man
cirka kilo EU-medborgaresådana produkter kommer 20att vara per

avfall skulle konsumentsektorn förmängd stå 12år 1998. Av denna
kilo.

beaktas tillsammans medomständigheternaNär nämnts ovansom
till övervägande delenfaktum batteriernadet de användaatt

blir det uppenbart användningeninnehåller miljöfarliga metaller att
mycketsladdlösa kommerelektriska utgöraatt ettapparaterav

allvarligt framtida avfallsproblem.

nickel-kadmiumbatterierSmå2.4.1

nickel kadmium, "NiCd-Batterier baserade metallerna och
de laddningsbarahar länge varit viktigast småbatterier", av

batterierna.

dessa batterier mycket variationsrikt,Användningsmönstret för är
yrkesfolk och i gränsområdet mellan dessabåde konsumenter,hos

Nickel-kadmiumbatterierna har sedan länge isektorer. använts
och sjukhusutrustning,nödbelysningar, alarmanordningar men nu
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mängdökandeoch apparateriocksådeanvänds somstoren
enskilda.hanteras av

blybatterierSmå2.4.2

vissaNiCd-batterier ikanblybatterier" ersätta"småLaddningsbara
tillförselnuppskattade1993Under år attproduktgrupper. avman

småtillförselntredjedelmotsvaradeblybatteriersådana avaven
sladdlösaialltframförökarAnvändningenNiCd-batterier.

närvarandegräsklippare. Förbäras,behöverinte t.ex.apparater som
batteriavgifter.medinteblybatterier systemetsmåomfattas av

batterierAlternativa2.4.3

fullgodautgjorde ersättarebatterierladdningsbaraAlternativa som
lanserades förochi JapanutveckladesNiCd-batteriernatill

ocksåbatterieralternativafinns1991. Nuårundermobiltelefoner
elektriskaochrakapparatervideo,datorer,bärbaraför bl.a.

tandborstar.

ochnickelbaserasutvecklatsredanalternativDe som
"Litium-litium,eller"NiMH-batterier",metallhydrider,

utvecklasochsnabbtökatharProduktionskapacitetenbatterier". nu
teknik ärmed allLiksombatterityper.andra nyannanäven

välkända.ochetableradedetdyrareinledningsvis änalternativet

småbatterierladdningsbaratillövergångsnabbSverige skerl en
flestadeExempelvismiljöfarliga. satsardefinierasinte somsom
1996.batterier frånalternativamobiltelefoniinomföretagen

oftast ettsäkraselektronikiMinnesfunktionen avnumera
allaförsnabblikainteemellertidUtvecklingenlitiumbatteri. är

batterieralternativakanområdenvissaInomapparater.typer av
användas.inteännu
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2.5 Stora laddningsbara batterier

laddningsbaraAndra batterier Startbatterier och industribatterier.är
kan mycket batterierDessa har ofta mycket viktigastora.som vara

funktioner och avsedda fungera med hög säkerhet under långär att
tid. underlättaFör regelbundet underhåll, byteatt t.exsom av
elektrolytvätska, batterierna ofta Sådana batterierär öppna. är
normalt inte tillgängliga för den enskilde konsumenten.sett

2.5.1 Startbatterier

Bilarnas "Startbatterier" undantag. laddningsbaraDessaär öppnaett
blybatterier sedan länge inbegripna i konsumentensär begrepp om
batterier. Startbatterierna står totalt för de allrasett största
batterimängderna marknaden.på startbatteriEtt omkring tjugoväger
kilo och har genomsnittlig livslängd fem år.en

Laddningsbara blybatterier används i andra fordon truckaräven som
och traktorer vid industriell användning. Då räknas desamt annan
till industribatterier.gruppen

2.5.2 Industrins batterier

Till slut begreppet "industribatterier". Hit hör, förutom Startbatterier
för truckar långlivade laddningsbara batteriernämntssom ovan,
med viktiga användningsområden. Funktionen oftaär att ge
reservkraft i sjukhus, hotell och datacentraler. De användst.ex.
också for militär kommunikation för navigation och flyg. Isamt

Ävenubåtar används avancerade blybatterier. inom järnvägenstora
har sådana batterier funktioner,många bl.a. i signalsystem.

Industribatterierna kan baserade antingen på nickel-kadmiumvara
eller på bly. kallasDe också ventilerade,är slutna elleröppna
halvslutna ventilreglerade, de kan mycket ochstora vägavara upp



l996:8metaller SOUingåendeoch92 Batterier

ochegenskapertekniskaderasställskravStoratill ett ton.
tiotals år.flerakanlivslängden vara

stabil. GenomindustribatterierTillförseln varauppgesav
detungmetallergiftiga ärinnehållochstorlekbatteriernas av

batteriernaskickförbrukat ärföroreningskällor. lpotentiellaviktiga
avfallshantering. Dessutomfel slagstilllämnaemellertid svåra att

få tillförtillräckligtbatterierna atti stortmetallvärdetantas vara
återvinning.ochinsamlingsäkerstånd en

Batterimängder2.6

miljöfarligadesamhället,i ärvanligastdåbatterierVilka är som
enkelintemarknadenbatterier på ärStatistikandrade övereller

hel deldöljer sigkapiteli dettatidigareframgåttvisa. Som enatt
batterimängderutrustning. Dessaelektroniskochelektriskibatterier

landetsstatistik överupprättasi densärskiljasintekan som
dockharuppskattningutrikeshandel. Enochindustriproduktion

tillfördes denackumulatorerochbatterier38.000totaltvisat tonatt
1991.marknaden årsvenska

årligenuppgiftertillgängligatabell 2.1redovisas iNedan om
kapitel.dettabeskrivits ibatterityperdemängdertillförda somav

har1994,årfall frånflestai demöjligt,uppgifternyligaSå som
batteriermiljöfarligamängderdedelsfrånsammanställts som

ochbranschorganolikadelsNaturvårdsverket,tilldeklarerats
statistikhar överfall använtnågotföretag. Ienskilda

fåruppgifterSamtligautrustning.batteridrivenmedutrikeshandeln
ungefärliga.betraktasdock som
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mängder årligen försungefärligaBatterityper ochTabell 2.1 som
fall mängder.de flesta 1994 årssvenska marknaden.den lpåut

mängderbatteritypKategori

Små
ficklampsbatterier 3.000engångsbatterier ton

16knappceller ton

Små
NiCd-batterier 570laddningsbara ton

blybatterier z150små ton

och Litium-NiMH-
batterier z200 ton

Andra
startbatterier 21.000laddningsbara ton

industribatterier, NiCd z3OO ton

industribatterier, bly z4.000 ton

andel i avfallet.beskriva olika batterityperssvårareDet är än att
beräkningar med antagandenavancerademåsteHär göras om

beteenden. enda säkertoch konsumentersfaktisk livslängd Det som
kvicksilverinnehållet i batteriavfallet minskar ochkan fastslås är att

laddningsbara batterier ökar.andelenatt
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vanligastedenfråganblirSammanfattningsvis svaret om
konsumentsektornanvändarsektorer. Inomolikaiolikabatterisorten

mängd.och iantal störsti flestsmåbatteriermiljöfarligaickesäljs
helhet.samhälletidominerarbatteriernamiljöfarliga somDe

sinkommersamhälletiackumuleras genomBatterimängderna som
mycketblimetallinnehåll stortettsittoch attlivslängdlånga

framtiden.iavfallsproblem

förändrasTillförseln2.6.1

knappcellsbatterierochbatterierladdningsbarasmåTillförseln av
elektriskAnvändningensnabbt.mycketförändraselektronik avför

explosionsartat.tidigare nämntsökarutrustningelektroniskoch som
miljöfarligadeförföljaskanmängduppgifteriFörändringarna

förföljts noggranntharavgifter. De mestmedbeläggsbatterier som
gjortsharansträngningarsärskildanickel-kadmiumbatterier dåsmå

batterier.dessainsamlingenför av

nickel-småtillförselnårligaden1970-talet avUnder var
till 160snabbtdencirka 50 stegstadigtkadmiumbatterier ton men

fortsattmängdernahar att1990. Senareåroch 5101985år tonton
Förändringarnaminska.gradvissedanför1992till år attframöka

nedan.tabell 2.2framgår av

vidförfarandetkonsumenternatillinformationFörbättrad om
tillmedverkakan attladdningsutrustningbättreochladdning

förlängts,hakanpraktikenlivslängd inickel-kadmiumbatteriernas
tillövergångenskerParallelltökat.hartillförselnsamtidigt som

produktgrupper.olikasnabbt iolikabatterieralternativa
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svenskatill denolika batteritypertillförsel tonUngefärligTabell 2.2 av
1985 1994marknaden under åren -

199419931992199 l985Batterityp l

3.700Ficklampsbatterier 6.000

1.8005.300brunsten" ——

1.200700alkaliska"- -

16Knappcellsbatterier

46 56kvicksilveroxid 10"- -
0 610 6alkaliska"- -

3silveroxid 2" --

22-"-zink-luft

1litium"- -

584 570530 635160NiCd-batterier

z150blybatterierSmå

z200LitiumNiMH;

21.00021.000 2l .000Startbatterier

2300z12ONiCdlndustribatterier,

z4.000z3.000z3.000lndustribatterier, bly



metaller 1996:8ingående SOUoch96 Batterier

iomloppialltsåbatterierna kommermiljöfarliga attDe vara
åtminstonemiljönhotfortsätta motsamhället och utgöra ettatt

åren.20kommande 10under de -

farlighetBatteriemas2.7

beskrivits.användningderasbatterier ochnågraharOvan typer av
Beskrivningenfarlighet.batteriernasdockharmycketInte sagts om

avseende.dettadärför ikompletteras

vilkaelektroderslagstvåuppbyggdaprincipiBatterier är avav
i kontaktstårelektrodermetall. Dessadenåtminstone är enena

ellerkan beståelektrolytvarandramed syraenavsomgenom en
Övrigt innehållmetallsalter.upplöstainnehållakanochbas somen

jämföra medsådantallt ärframför attbatteriernai är som
och plast.plåt,dvsförpackningsmaterial, papper

Hälsa

olämpligamycketmetallerinnehåll attsittBatterier är avgenom
hanterafårsmå barnaktuellt t.ex.blikannågotförtära, omsom

frätandebatterier haläckandekanövrigtknappcellsbatterier. I en
hudkontakt.vidverkanirriterandeeller

hanteringvidhälsamänniskorspåverkan pådirektförRiskerna av
påmed andrariskernafrånintesigskiljerbatterier varor

i ställetgällerkontrollerasmåsteriskermarknaden. De som
batterier.förbrukadefrånmiljönpåpåverkan

Miljö

vilkadefinierasbatteriermiljöfarligaförgällerreglerdeI somsom
innehållbatteriernasfastaDefinitionenmiljön.förfarliga tarär
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kadmiumkvicksilver ochbly,metallernamiljöfarligade erkäntav
metaller.dessainnehållmaximaltförgränsersamt avanger

Överstiger batterieträknasbatteri dessametallhalten i gränserett
miljöfarligt.som

alltsåkadmiumkvicksilver ochbly,tungmetallerna ärgiftigaDe
kemiskabestämsmiljöfarliga.erkänt Numera ämnenssedan länge

efterklassificering myndighetmiljöfarlighet avgenom
lättomfattar bl.a. hurKriteriernakriterier.internationellt vedertagna

för olika organismergiftigt detoch huribryts ärämnet naturenner
länder.västeuropeiskaanvänds i allakriteriermiljön. Sammai

tillkan ledanivå eftersom deeuropeiskKlassificeringarna görs
försäljningi användning ochbegränsningarellermärkningkrav

kemikalierna.av

relativtmiljöfarliga har gåttklassificeraArbetet med ämnenatt
preliminära data tydermetaller,det gällerlångsamt attnär men

nickelbatterier zink ochaktuella iandra metaller äräven somsom
miljöfarlighet.förkriteriernauppfyllaeventuellt skulle

utveckladeingår i nyligenmetallerdeEgenskaperna hos som
kända.fögaalternativa batterier ännuär

egenskaperBatterimetallemas2.8

antalåterfinns inomegenskaperKunskap metallers stortettom
inte beröras här.alla dessa kommervetenskapliga områden, attmen

metallersammanhangi dettaegenskapen ärviktigaste ärDen att
kanoförstörbarainte kan brytas Degrundämnen är menner.som
ochutvinns jordskorpanmineralomvandlas i olika former. När ur

medförasfären kan de kommabiologiskasprids till denmetaller att
Metallerna kan genomgåmiljön.långsiktig påverkanmycketen

frånförändringar och de kan övergåfysikaliskaochkemiska
medförmed andraföreningar Detform tillelementär ämnen.

tillgänglighet, derasmetallernas biologiskaiförändringar
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Likvälmiljön. ärdelarmellan olikarörlighetuppehållstid i och av
miljön förde i att stanna.

degällerdetbetydelsespeciellt närfåregenskap stor merDenna
biologiskanormalaiingårintemetallersällsynta processer.som

kadmiumbly,tungmetallernagiftigaderäknasmetallerTill dessa
levandefunktion inödvändignågonharvilka intekvicksilveroch

kanmetallerdessa störabiosfårentilltillskottVarjeorganismer. av
allvarligrisk förökadmedföradärigenomochlivsprocesserna en

hälsa.människorsochmiljönbådeinverkan

metalleregenskaper,grundläggande attdessalederSammantagna
giftigaoch depersistenskemisk attgrundämnenoförstörbaraär

omvandlingbiologisksnabbgenomgår någonintetungmetallerna
ochkadmiumbly,metallernatillpersistensbiologisk att

miljönipopulationeroch samtindivideriackumuleraskvicksilver
Tungmetallernastid.långmycketundereffekterkandeatt ge

årtionden.flerakanmänniskokroppenhalveringstid i vara
andraradiutförligtbeskrivsmiljöochhälsaEffekterna en

här.intedärförskaochskrifter upprepas

batterimetallernasförredogöravibakgrund skaMed detta som
hurocksåVi skavärlden.ianvändningochförekomst setotala
hurochbatteriernametallanvändningen motsvarardel somstor av

omkringtiden. lmedförändratsandelen har resonemangen
återvinninggradendagsläget,ivärdemetallernaskretslopp avär

ocksååtervinninggradför högrepotentialeventuell avoch av
metallernakunskapgeografiskSlutligen ärintresse. varom

kunnaskaaspekterinternationella rättviktig förframställs att
beaktas.

ochkadmiumbly,harbatteriernabeskrivningentidigaredenI av
ochbatteriernaibådebeståndsdelarviktigakvicksilver nämnts som

ocksåkommerzinkoch tasnickel attMetallernaproblembilden.i
relativtiingårframställningen. De storafortsattai denmed
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mängder i vissa batterier och bör användbar närses som en resurs
batterierna blir till avfall.

tabellAv 2.3 nedan framgår vilka metallmängder skulle kunnasom
utvinnas avfallet från de mängder olika batterityperur av som
årligen tillförs land.vårt
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batterityperolikaimetallermängderochHalterTabell 2.3 av

metallmängdmetallhaltmängdochBatterityp

zink 40014-18 %zink tonFicklampsbatterier
900%29-35 tonmangan3.000 ton mangan

Knappscellsbatterier
1,3kvicksilver% ton35kvicksilverkvicksilveroxid 4 ton

zink 0,6%zink ll tonalkaliska 6 ton
lsilver%33 tonsilversilveroxid 3 ton

zink 0,7%zink 36 tonzink-luft 2 ton

nickel 85% tonnickel 15-25NiCd-batterier
85kadmium%12-18 tonkadmium570 ton

~90bly60 % tonblyblybatterierSmå
z150 ton

nickel z30% ton30-40nickelLitiumochNiMH-
zZOO ton

zl2.600bly% tonbly 60Startbatterier
z21.000 ton

z20kadmium% tonkadmium 7NiCdIndustribatterier,
nickel z24% tonnickel 8z3 00 ton

z2.600bly% ton60-70blyblyIndustribatterier,
z4.000 ton
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Batterimetallerna2.8.1 naturesursersom

dem medförHanteringenMetaller ändligaär naturresurser. av
allra påverkan,Metallframställningpåverkan miljön. störstger

mängder avfall produceras.intensiv ochdå energiåtgångenär stora
miljöfarliga utsläpp vid tillverkningenMetallerna kan orsaka av

hanteringen det avfall dessavidsamt varor gerav somvaror
upphov till.

därför miljön betydligtNyframställning metaller belastar änmerav
ligger främst iåtervinning. Skillnadernareturproduktion

i mängden och farligheten hos detförbrukningen energi samtav
avfall uppstår.som

användning återvinning förbeskrivs förekomst, ochfortsättningenl
med den metall förbatterimetall i och vi startartaget somen

kadmium.närvarande skapar mest oro,

Kadmium2.8.2

Kadmium framför allt tillsammans med zink.förekommer i mineral
kadmium biprodukt detVid brytning framställszink som enav

produktion bly koppar.i mindre vid ochsker omfattning även av
Nyproduktion alltså fortlöpande längekadmium sker såav
förbrukar viktig faktor ha i åtanke vidzinkmetall. Detta är atten

begränsningar för användningen kadmium.överväganden avom

ungefärVärldsproduktionen kadmium år 1993 18.000 ton.av var
sker främst i Canada, Kina,kadmium Japan,Framställning rentav

enskilda producerande landet iAustralien och viktigasteDetPeru.
för zink framställdeBelgien, där smältverk 1.500Europa är ton av

kadmiumeuropeiska produktionen 5.400 år 1993.den totala ton
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Användning

början dettakommersiellt först sedanKadmium har använts av
decennierna.två Detunder deframför allt ärsekel och senaste

tidigai teknosfären. Merpartenrelativtalltså ämneett nytt av
ochmetall, pigmentytbehandlinganvändningar, somsomavsom

grund degradvis begränsatsplast, harstabiliseringsmedel i av
Begränsningarna harde medförde.och miljöför hälsarisker som

decenniet. ldetregler undereuropeiskaskett senastegenom
tidigt.mycketbegränsningarnagenomfördesSverige

haftbatterier harladdningsbaraikadmiumAnvändningen enav
År totalatredjedel denanvändes1984stark tillväxt.mycket aven

Årbatterier. 1990produktionvärlden tillimängden kadmium av
användes två1993hälften och årtill drygt nästanandelen ökathade

batterier.framställningtillkadmiummängdentredjedelar avav

Avveckling

1990/91:73 harrskrzJoU30,bet. 1990/911990/91:90,Genom prop.
kadmium måsteanvändningenbesluttagitriksdagen att avom

upphöra.siktkraftigt ochminskas

Återvinning

kadmium kommervärldsproduktionenfemEndast procent avav
ske relativtreturproduktion kanmaterial,från återvunnet trots att

ställentiotalför dettakapacitetdet finnsochenkelt etttrots att
återvinning högre,gradenländervästvärldensi världen. I är av

nyproduktionen.tiototalt procent av

förbrukadeindustrinsungefär hälftenuppskattatsharDet att av
andelenåtervinning medantillgårnickel-kadmiumbatterier i Europa

kanske femlåg,mycketåtervinnssmåbatterier procent.ärsom
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grad återvinningför ökadtalarMånga intressenter avaven
förbatterier i synnerhet. Systemallmänhet ochkadmium i av

organsieras förförbrukade batterieråtervinninginsamling och av
förintresseländer.i flera Dessanärvarande är stortsystem av

kapitlet aktörer.därför ytterligare ibeskrivsutredningen och om

Insamling

batterierna samlas in ochåtervinningförutsättning förEn är att
kasseraskonsumentprodukter kan kommaBatterier från attsorteras.

områden ochmycket vidsträcktageografisktutspritt inom
blir då speciellt kostsam.batterierinsamlingen dessaav

batterier innehållersammanblandning medMöjligheterna till som
metodsäkerheten i denkvicksilver ställer krav påstora som

batterier.används för insamladesortering av

nickel-kadmiumbatterier harKostnaden för insamling småav
$ ochi Danmarkberäknats storleksordningen 700i tonpervara

$beräknats kosta 300-700Tyskland. Manuell sortering har tonper
nickel-kadmium-återvinningeninsamlade batterier, medan av

$ ellerbatterier har mellan 1.200beräknats kosta 1.000 tonper-
försäljningspriset.cirka procenten av

fördock endast användaskostnadsuppskattningar kanDessa en
för insamling kanbedömning storleksordningar. Kostnadenav

i Sverige iexempelvis andel totalkostnaden änstörreutgöra aven
hanteraKostnaden förbefolkningstäthet.länder med attstörre

likasåtungmetallerna kanmed de olikariskerna förknippassom
land tillskilja frånsig annat.ett ett

Ekonomi

kilo i andra ländernågraIndustribatterier änväger uppgessom mer
uppgifter lönsamhetåtervinna. Alla sådanalönsamma att omvara
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marknadspriset batteriråvarasamband medstarkthar givetvis ett
återvinningsanläggningarna.ställs påmed de miljökravsamt som

varierandevärldsmarknaden har varit mycketför kadmiumPriset
slutetdrastisk ökning pågick underde tio åren:under senaste aven

$sjunka till 0,50$ för 1993från till1980-talet 1 8 att perper
närvarande dubbelt såförPriset nickellb. på änvara meruppges

kan därför nickelvärdetkadmiumpriset. Manhögt anta attsom
till återvinnadominerande anledningenhittills varit denhar att

nickel-kadmiumbatterier.

nickel-tillverkar industriellai OskarshamnSAFT NIFE AB
metallsedan många åråtervinnerkadmiumbatterier och ur

frånExempelvis utgår återvunnenbatterier.förbrukade sådana man
nyproduktion.företagetstredjedelomkringkadmium för aven

Årkan omhand.alkalisk elektrolytochOckså nickel, plåtskrot tas
laddningsbarafrån cirka småkadmium 801994 återvanns ton

förbrukats iindustribatterier vilka hadebatterier och 140 ton
batterifonden, förerhåller medelSverige. ABSAFT NIFE ur

nickel-för återvinningen småkilo,kronornärvarande 12 avper
belagda medhar varitvid importenkadmiumbatterier som

batteriavgift.

i Frankrike. SkildaåtervinningsföretagSNAM är ett annat
och andra kostnader.andra miljökravförutsättningarnationella ger

vid företagåtervinningen dettakostadeEnligt uppgifter från 1994
tillPriset har under 1995 gåttkilo, exklusive3 FF transport. nerper

kilo.2.5 FF per

Zink2.8.3

Australien,främst i Canada,i länder ochZinkmineral bryts många
Världsproduktionen zinkRyssland, ochKina, USA Peru. varav

och denna mängdi världen år 1990ungefär miljoner7.3 ton av var
återvinning kanmaterial. Gradenåtervunnetmiljoner2 ton av



och ingåendeSOU Batterier metaller1996:8 105

tyckas relativt liten, i synnerhet energiåtgången tjugoärvara som
gånger vid nyproduktion zink malm jämfört medstörre av ur
returproduktion skrot. Orsakerna till det låga återtagandet stårur
framför allt finna i zinkens huvudsakliga användning.att

Zink används vid varmförzinkning galvanisering järn och stål.av
användning korrosionskyddDenna medför mängdersmåattsom

zink förekommer på antal Zinkenytan ett stortav varor. avges
under tiden dessa i bruk vilket diffusaresulterar i utsläppärvaror

kan betydligt utsläppen frånstörre änsammantagnasom vara
punktkällor. Användningen medför återvinning zink endastatt av

möjlig då materialgalvaniserat smältsär om.

Också i Sverige används den årligen förbrukademerparten av
mängden, cirka till galvanisering järn30.000 och stål.ton, av
Rökgasrening i de stålverk omsmälter galvaniserat stålsom ger

mängder zinkrikt stoft vilket cirka zink7.000 kanstora ett tonav ur
återvinnas.

tycks detHär alltså finnas potential till ökad returproduktion av
metallen zink. Därmed skulle det också finnas potential minskaatt
inte bara den miljöbelastning nyproduktion zink medför,som av

också nyproduktionen kadmium. Kadmium producerasutan av
uteslutande i samband med brytning zink.nästan av

Ytterligare till returproduktionpotential ökad zink står finnaattav
i batterihanteringen. Tillförseln i Sverige brunstensbatteriergenom
och alkaliska batterier cirka zink årligen.400 Dennaär ton
användning zink liten andel den totala förbrukningenutgörav en av

den medför viktiga möjligheter till ökad återvinning, bl.a.men
behändigare förpackning zinkmaterialet.genom en av

Nickel2.8.4

Världsproduktionen nickel 850.000 är 1992. Rysslandtonav var
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nationerna.producerandeviktigastetvådeCanadaoch är

framställaenergikrävermetallerde attmestNickel är somen av
användningHuvudsakligmetall.dyrädel ochrelativtoch det är en

stål harrostfrittstål. Skrotrostfrittproduktionförnickel är avavav
återvinningfullständignärapåmedräknakanvärdehögtså att man

användning.i dennanickelav

delnågonintei batteriernickel storutgörAnvändningen avav
fungerandetillmöjligheterharhärhelheten, även enmanmen

förnickel år40.000cirkaanvändsSverige tonåtervinning. I per
hundratalnågotkanskemedan tonstål,rostfrittproduktion av

batterier.marknaden i formsvenskadenpåårligenförsnickel avut

Bly2.8.5

miljonercirka 5,7år 1990blymetall ton.Världsproduktionen varav
redanalltsåfinnsbly. Häråtervunnetutgjordeshälften enDrygt av

kanske främstberorockså ökar. Detåtervinning,gradhög somav
startbatterieriblyanvändningenkontrolleradevälrelativtden av

användningendet konstateratsharOECD-länderna atttill bilar. I av
ökadberoende1990mellan 1970tiomedökadebly enprocent -

bilbatterier.produktion av

l00.00080.000givitårendeharSverigeGruvbrytning i senaste -
raffineratProduktionenår.blykoncentratochi malmbly avperton

Därtill produceras54.0001992årRönnskär ton.Bolidenbly i var
SverigeLandskrona.iblyåtervinningvid35.000cirkaårligen ton
gradmycket högharbly ochdärför nettoexportör avenär aven

står förblyackumulatorer merpartenProduktionreturproduktion. av
blyanvändningen.svenskadenav

flerautsträckning iiÅtervinning skerblybatterier storav
och ItalienStorbritannienFrankrike,Tyskland,länder.europeiska

batterierl00.000minståtervinningför tonkapacitetvarderahar av
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ochandra miljökravnationella förutsättningarSkildaåret. gerom
kostnaden föranläggning harfranskkostnader.andra l en

kilobly eller 1 FF1.750 FFåtervinning tonuppgetts pervara per
batteri.

Avveckling

rskr 1990/91:731990/911990/91 bet. :JoU30,:90,I manangavprop.
frivilligaavvecklas med stödsikt böranvändningen bly påatt avav

åtaganden.

Kvicksilver2.8.6

cinnober.brytningKvicksilver framställs avgenom
Spanien har hittills varitår 1990.Världsproduktionen 5.600 tonvar

land.producerandeenskildastörsta

till årfrån år 1988 9har minskat 31till SverigeImporten tonton
förhållandevis blygsam användningSiffrorna antyder1991. menen

mängder.endast mycket små Manbehövsmånga användningari
närvarande har cirka 100samhället försvenskaberäknar det tonatt

kvicksilver i batterierkvicksilver skulleoch däravi bruk utgöra
ungefär 5 ton.

Avveckling

harrskr 1990/91:73bet. 1990/91 :JoU30,1990/91:90,Genom prop.
måletdet långsiktigaavveckling medbeslutatriksdagen attom en

avvecklad tillkvicksilver skaanvändningen75 procent varaavav
frivilliga åtaganden.med stödår främst2010, av

möjligt ochavvecklas såKvicksilveroxidbatterierna ska snart som
hand information ochi förstatill år 2000,senast genom
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Minst förbrukademed branschen. 90överenskommelser procent av
hand säkertsamlas ochbatterier ska sätt.tas ettom

branschorganisationen för batteriproducenter,europeiskaDen
batteriindustri inomeuropeiskmeddelatharEPBA, attatt avser

kvicksilveroxidbatterier, d.v.s. delevereratvå år slutaloppet av
halt kvicksilver.innehåller högknappceller avsom

teknosfaren och intemöjligt utgåKvicksilver ska så långt ursom
bör därför inte återvinnas. Dettahuvud dethanteras över taget;

fått internationell genklang.dock inteharsvenska synsätt ännu

Källhänvisningar2.8.7

environment and developmentscadmium theposed byProblems
for cadmiumsubstitutes

contracted bystudy DGIIIfrom1995Report August a

CadmiumMonographReduction NoRisk
OECD/GD9497

aktionsplanerFörutsättningar förmaterialflödenViktiga -
19944384;SNV rapport

kvicksilverlagerAvvecklingen vårt doldaav
19934177;SNV rapport

produkterElektronik och elektriska
4394SNV rapport

miljönvärde påSätt
styrmedelekonomiskaMiljöavgifter och andra

Miljéavgiftsutredningen, SOUslutbetänkande från 1990:59

for Industry StrategyConsiderations an
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BatteriesNickel-cadmiumUsedofRecyclingandCollectionfor the
Association, 1994CadmiumInternational

David
batteries.cadmiumnickelof usedsortingandcollectionThe —

ConferenceInternational Cadmiumof SeventhProceedings
April I992Orleans,New

batteriergenopladeligelndsainlingspotentiale for
Augusti 1994COWIconsu|t,

1994-04-28lnformationsplan
BatterierMiljöfarligaInsamlingStiftelsen av
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batterifråganiAktörerna3

tilltillverkningfrånlivscykelbatteriernasiingriperaktörerMånga
påverkanbatteriernasfrämstdettatillAnledningen ärsluthantering.

miljön.

samhälletändrats harbatterieranvändningentidenUnder avsom
Ökande användninghushållsavfall.hanteringenförändranödgats av

iavfallsmängderstigandemedsammanfallitbatterier harav
Påhushållsavfallet.förbränningandelochallmänhet större aven

medutrustningsladdlösanvändningenår har avsenare
samtidigtkraftigtmycketökatbatterierladdningsbara ensom

resursslöserifrånsamhället, ettipågår motkursändringallmän
kretslopp.balanserat

förväntasenskildecentral. Denkonsumentenomvandlingdenna ärI
konsument.aktivochvälinformeradtillpassivroll frånbyta enen

batteri.och rätt sortsväljaska rättVid inköp apparatman
Dåkasseras.ellerbatterietkrävs apparateninsatserYtterligare när

ochsamlasbatteriet kommer taskonsumenten att omavgör om
deponering.förbränning ellertillkommereller dethand attom

litakunnakonsumenterna ettbehöveraktivtmedverkaFör att
omhändertagande.ochinsamlingförtrovärdigtochenkelt system

batterierna.regler förochmålsättningfastställtharSamhället
drivauppfylls ochreglernaövervakaskaMyndigheter att en

miljön.påverkanmindrebatterierutveckling mot gersom
omhändertagandeslutligtochinsamlingförKommunerna ansvarar

batterier.kasseradeav
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återvinningochinsamlingbedrivitNäringslivet har av
utvecklats så debatterier harblyackumulatorer. Vissa atttyper av

information,organisation förkvicksilver.innehåller Eninte längre
nickel-kadmiumladdningsbaraåtervinninginsamling och av

branschen.bildatsbatterier har av

central aktör3.1 Konsumenten är en

samhälletfinns ismåbatterierandel derelativEn stor somav
få den enskildedärför viktigti hushållen. Detanvänds är att

batteriinsamlingssystem.ikonsumenten med på ettnoterna

uttjänta batterierenskilda har lagerMycket tyder på att av
batteriermedvetnatycks alltsåhemma. flestaDe attvara om

Hemmalagren visarhushållsavfall.ska från annatsorteras ut
medsigskadock osäkerheten göraär storatt man avom var

samhälletsförtroende försina batterier. Konsumentens
förårbatteriavfall harhantering utsattssenareav

samtidigtsplittratsharallvarliga påfrestningar. Ansvaret som
förändrats.miljöfarlighetbatteriernas

avfall godviljanvisatUndersökningar har ärsorteraatt att
Sorteringen börförutsättningar.under vissahos allmänheten,

bli med delättoch det måsteenkel utföra attatt avvaravara
detViktigt ocksåavfallsfraktionerna.utsorterade är att

återvinning ellertillverkligen gårmaterial utsorterassom
minska.förförtroendetkanslutförvaring; systemetannars

enskilda konsumentenför denbeskrivs svårigheternaavsnittdettaI
kunskapallmänhetensbatterierförbrukadehanteringenvid samtav

följduppnåtts tillFörbättrade resultatbatterihanteringen. somom
Avslutningsvislyfts fram.batteriinsamlingde årenssenasteav
hushållsavfall.sorteringmedverka ienskildas viljadiskuteras att av
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batteriproblemKonsumenternas1 1
.

inte tillhuvudkänner görkonsumenter attMånga över taget man
batterier. demiljöfarliga lickemiljöfarliga ochmellanåtskillnad

identifierasvårigheterhartill det,känner attfall storamanman
information förmiljöfarliga. Denbatteriervilka är som gessom

batteriermärkning påFinnsför detta.tillräckligintenärvarande är
Ibland saknasförstå.alltid lättintedeneller attärapparater

detförstärksProblemetinformation.märkning och attavannan
miljöfarligasåväl debatterier, blandolikamångafinns så typer av

miljöfarliga.ickedesom

ofta ellerbatteriermedförknippat annatproblem ettattNästa är
gäller det härkonsumenteninmonterade i Förfinns apparater.sätt

fåkunna lossfinns ochbatteriertill dessakännabåde attattatt
sig.problem ifalli mångasistnämndakassering. är ettvid Detdem

sigskafrågangäller göraproblemYtterligare ett avmanom var
mycketallmänhetibatterier. ärkasserade Konsumentersinamed

i holkar,läggasislängasskabatteriernaosäkra på soporna,om
hanteras på någotde skaellerförsäljningsställenlämnas om

avgörande. Beslutetfatta dettavill inteellerkanMångasätt.annat
mellanlager ifylldablirresultatetochoftadärförskjuts upp

hushållen.

batteriavfallsamhällets hanteringförförtroendeKonsumentens av
dåpåfrestningarallvarligaför ansvaretårhar utsattssenare

miljöfarlighet förändrats.batteriernassamtidigtsplittrats som

insamlingenökatKampanjer har3.1.2

insamlinginformation ochmedkampanjrikstäckandeEn av
batteriertill samlasyftade främststartadebatterier 1986. Den

lämnasbatterier kundeallakvicksilverinnehållmed sortersmenav
in.
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landetsVidare försågsbatteriholkarkommunerl många sattes upp.
föroch kartongermed informationsmaterialförsäljningsställen

via tidningar,informerades allmänheten TV,insamling. Dessutom
kampanj upphörde 1994skolorna.och Denna mengenomannonser

fortfarande viktig funktion.holkarnai kommuner harmånga en

insamling småbedrivsSedan andra halvåret 1993 separat aven
batterier ska lämnasnickel-kadmiumbatterier. Sådana

informationskampanjriksomfattandeförsäljningsställen. En om
genomförts.insamlingssystem hardetta

nickel-kadmiumbatterierna.insamlas omkringdag 35l procent av
insamlingsresultatoch tidigarejämförelse dagens nivåVid mellan

nickel-kadmiumbatterierna från år 1991,omkring för20på procent
tillinformation riktasmedkampanjeratt sommanser

resultat.nå bättrekonsumenterna är sätt attett

medvetenhetKonsumenternas3.1.3 om

insamling

förhållandevis väl medvetenAllmänheten tycks attomvara
skilt frånförbrukade batterier ska samlas annatseparat,

från kringhushållsavfall. marknadsundersökning 1990visarDet en
undersökning gjordes 1.020batterikampanjen. Vid denna av

irepresentativt urval befolkningentelefonintervjuer med ett av
tillfrågadeExempelvis hela de15-89 93åldrarna år. procentsa av

kampanjen.märke tillde hade lagtatt

skillnader i sina påuppvisade däremottillfrågadeDe stora svar
enligtbatterier. fördelade sigsig med Svarenfrågan de gör avvar

arbetsplatsenförsäljningsstället 20%,följande: holkar 50%,
både i ochhushållssoporna 11%,7%, sopoma

få svarade de inteinlämningsställen 4%. Några 7% vet.att
framgår figur nedan.Svarsfördelningen 3.1av
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Kännedomen försäljningsställen skyldigaäratt att ta emotom
bristfällig.kasserade batterier drygt tredjedelBara 36%var en

visste försäljare har mottagningsplikt.alla Något fler hade42%att
försäljningsställenuppfattat vissaatt tar emot.

flesta tyckte batterikampanjen angelägen. fyraDe Drygtatt var av
fem kampanjen viktig och81% tyckte mycket nästanatt var aven
fem den ganska viktig. Endast fåtal svarade17% ansåg att ettvar

eller de inte visste.den oviktigatt attvar

nickel-kadmiumbatterierUppföljning kampanjenav om

Allmänheten informerats nickel-kadmiumbatterier bl.a.har om
Efterföljande undersökningarreklam i TV3, TV4 TV5.genom

har genomförts oberoende på uppdrag TV4 hurpart av omav
budskapet Budskapets innebörd "förbrukadehade uppfattats. attvar

tilluppladdningsbara och batterier ska återlämnasapparater
finns Resultaten frånfackhandeln, där köpa".attnya

jämförts med medelvärden från andraundersökningen har
inom efterreklamkampanjer, medelvärdena nedan parantesanges

undersökningen.siffrorna från den aktuella

hade 45% ochde tillfrågade 29%Av 462 settpersonerna
hadeuppfattat, påminna sig, budskapet. budskapkunde Rättsamt

dem kunde påminna siguppfattats 34%77% av somav
oerhört lyckadevanligenbudskapet. Resultat 40%över anses vara

emellertid talakundekampanjer. Endast 5% 33% om vem som
förklaring till detta enligtbudskapet.avsändare En varvar av

företag eller känt visadeskampanjorganisationen ingetatt namn
förendast symbolen "retur natur". Dessutomavsändare utansom

i sig.varit bygga kännedom märkethade inte syftet att upp om
följafått ökat intresse budskapet.sade sig ha48% 29% ett attav
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källsorteravillflesta3.1.4 De

"vanligförorganiseradeidag systemharlandetikommunerAlla
avfallmiljöfarligttidningar,glas,innebärvilketkällsortering", att

del kommunerEnhushållssoporna.frånkanbatterieroch utsorteras
gående"längreinförtomfattningmindreelleridessutomhar större

respektivebrännbarthushållsavfall isorteringmedkällsortering" av
komposterbart.

har ettkällsortera testatsberedvillighet genomattKonsumenternas
finnsdetvisar storResultatenopinionsundersökningar. att enantal

viddeltaaktivthushållenskildahos attvillighetökandeoch
det häri minnethållaviktigt attdetSamtidigt attkällsortering. är

ellerfaktiskttillfrågade gördevadoch inteattitydfrågaär om en
beredda göra.är att

ocksåkällsorteravillighetdenna attsannoliktkan attantaMan
ochinsamlings-talardetta attbatterier. Föromfattar

ochtidlångganska attunderpågåttharinformationsaktiviteterna en
medvetnablivit välhardärigenomallmänhet omikonsumenter
har dessutombatterierInsamlingmiljöpåverkan.batteriernas av

miljösammanhang.isymbolfrågaviktigblivit en

kc1//sorteraviljanpåverkarFaktorer attsom

vilja deltaskaenkildaföruppfyllasmåste attförutsättningarVissa
ochutföraenkelmåsteSorteringen attkällsorteringsprojekt.i vara

påavfallsfraktionernautsorterade ettmed debligådet måste att av
behållare skertömningviktigtdet attDessutom ärbekvämt avsätt.

behållareföruppställningsplatserochutsträckningtillräcklig atti
ochhålls rena.snygga

förskullnöjessittför attkällsortering utanihellerdeltar inteMan
detDärförkretsloppssamhälle. ärframtidaförinsatssin ettgöra

återvinningtillgårverkligenmaterialdet utviktigt sorterasatt som
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blandas med vanligtinteslutförvaring ocheller senare
upptäcks förlorardet sistnämnda sker ochhushållsavfall igen. Om

Vidare krävs detförförtroendetkonsumenterna systemet.
lättbegriplig informationuttömmande ochåterkommande, om

dess resultat.insamlingen samt om

viljan källsortera.motiv stärka Detkan ekonomiskaSlutligen att
sophantering ellerkostnader förlägrekan här handla om
avfall.för visst slagmöjligheten få ettatt ut pant av

avfallethand3.2 Kommunerna tar om

batterier varierarkasseradeförKommunernas ansvar
miljöfarliga batterierInsamlingbatterityp.beroende på av

icke miljöfarliga batterierkvicksilver ochinnehåller ärsom
insatserKommunalahelt och hållet kommunernas ansvar.

bly-gäller insamlingenfrivilligt detsker i fallmånga när av
nickel-kadmiumbatterier.och

viktigbatteriholkama fortfarandeharmånga kommunerI en
tidigaresmåbatterier, denfunktion för insamling trots attav
samlasupphört. Knappcellerformellt harbatterikampanjen

för Blybatterier bl.a.via fotoin försäljningsställen tasetc.ur,
återvinnings-miljöstationer ochkommunalapåemot

centraler.

varierar. VanligastbatterihanteringpraktiskaKommunernas
ochvia både handelnsamlassamtliga batterierär att

skickas tillNickel-kadmiumbatterierholkar.kommunens
handeln direkt eller kommunernaantingenåtervinning avav

flesta kommunerbutikerna.de hämtats i Desedan sorterar
icke miljöfarligamiljöfarliga respektiveinsamlade batterier, i

batteriemas metallinnehåll.efteribland ocksåoch
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skapagällerdetrollbetydelsefull attnärhar enKommunerna en
samhällsutveckling. Dettahållbarlångsiktigtochlivsmiljögod en

följdtillblandår, annatutökats avhar senareansvar
ochmiljökonferensFN:söverenskommelser.internationella om

utvecklinghållbarmåletfastlade1992Rio årutveckling i enom
kretsloppssamhälle.skapa ettnödvändigheten attsamt av

arbetei kommunernasgenomslagredanfårKretsloppsprincipen
Riokonferensenskonkretiseringochomsättning avgenom

lokalaiAgenda 21handlingsprogram program.--

brettavfallsområdet,erfarenhet ettlångharKommunerna en
handförorganisationfungerade taattochavfallskunnande omen
enskildadeinvånarnatill ärnärhetenavfall. Dessutom som

avfallsproducenterna.

batterier, hursamlarkommunernahurbeskrivsavsnittetdet härI
beroendevarierarbatteriavfallhanteringförkommunernas avansvar

sig frånskiljakanpraktikenihanteringenhurbatterityppå samt
sambandiför kommunenuppgifterAndrakommun.tillkommun

kommun-innevånarna,informeraexempelvishanteringen, attmed
för tillsynframställningen. Kommunensutanförlämnats ansvarhar

myndigheterna.avsnittetibeskrivs om

batterierhantering3.2.1 Kommunens av

samlaför attkommunernahar ettrenhållningslagenEnligt ansvar
avfallshanteringhushållsavfall. Kommunernashandoch ta om

detåtervinning, ärochåteranvändninginriktad på omska vara
skaHanteringenmotiverat.miljömässigtellerresursmässigt

olägenhetuppkommerintedetsådantpå sätt attskedessutom ett
miljövårdssynpunkt.ochhälsoskydds-från



batterifrågarzAktörerna l l9iSOU 1996:8

batteriinsamling olika kanalerKommunal genom

miljöfarliga batterierBatteriförordningen föreskriver förbrukadeatt
försäljningsställen eller andrafrån hushållen ska lämnas

anvisar.platser kommunensom

fackhandel för fotoFörsäljningsställen etc. samtsom ur,
kanaler for insamling knappcellsbatterier.hörcentraler viktigaär av

batteriholkar batterirörhar placerat ochflesta kommunerDe ut
led i kampanjen för batteriinsamling.strategiska ställen ettsom

fortfarande viktig funktion ioch fyller mångaHolkarna rören en
batterikampanjen har upphört.kommuner, trots att

samtliga småbatterier, alltså ickekan lämnaKonsumenten även
miljöfarliga ställe. Därför uppstår behovsådana, ett avsamma

batterierna sker i de flestainsamlade vilket ocksådeatt sortera
kommuner.

startbatterier i s.k. miljöstationer,Vidare oftakommunernatar emot
finns exempelvis bensinmackar,utplacerade samtsom

särskilda återvinningscentraler.

olika batterityperOlika föransvar

batterityp. Ickevarierar beroendeKommunernas ansvar
miljöfarliga övrigt hushållsavfall, både samlasbatterier ska, som

de kommuner har deponioch hand kommunen. ltas somom av
hushållsavfall.läggas blandkan de "vanliga" batterierna Menannat

förbränner sitt hushållsavfall uppstårför de kommuner ettsom
hör i egentlig meningproblem. Batteriernas metallresurserpraktiskt

förbränns.plåtskrot, vilket normalt intetill kategorin sett

miljöfarliga batterier innehåller kvicksilverInsamlingen ärav som
samlas oftasthelt och hållet kommunernas Deansvar. genom

foto for sedanspecialbutiker för att transporterasur, mm. genom
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lagring.förtill SAKABförsorgkommunernas

harnickel-kadmiumbatterier ettinsamlingforAnsvaret genomav
stiftelsen SIMBAbildatnäringslivetpååtagande lagtsfrivilligt som

Mångaförsäljningsställena.viaorganiserasInsamlingenför detta.
batterityp.gäller dennadetinsatserdock närkommuner gör extra

dettillbutiker ochihämtning transportsigkanDet röra om
batterier.sådanaomhändertagandetslutliga av

frivilligtockså baseratblybatterierför ettärlnsamlingssystemet
administrerasyftebildats iharReturbatt AB, attbolag,Ettsystem.

lämnasBlybatterier skaåtervinningen.ochinsamlingen
ofiaskrothandlare. Kommunernaeller hosförsäljningsställen agerar

förbrukadeinsamlingsledet emotbasis i att tafrivillig genom
återvinningscentraleneller påmiljöstationeriblybatterier

olikapraktiken på sättiKommunerna gör

gäller dendetskillnader näruppvisar kommunernapraktiken storal
undersökningvisarbatteriavfall. Dethanteringenpraktiska enav

1994.landets kommunerblandgenomfördenaturvårdsverketsom
derasochkommuner representerarl79besvaradesEnkäten svarav

befolkning.landets70drygt procent av

antallitetbatterier. EttsamtligasamlarkommunerflestaDe
Endastbatterierna.miljöfarligadeuteslutandesamlarkommuner

dehandeln.via Ienbartbatteriernasamlasfåtal kommuneri ett
viaochhandelnbåde viabatteriersamlaskommunerflesta

holkar.kommunens

direktnickel-kadmiumbatterierhandelnskickarkommunernågral
omkringkadmium. Iåtervinningbedrivertill det företag enavsom
i butikernabatterierkommunernahämtarkommunernafjärdedel av

mellanlagringsstationer,kommunalatilldemoch transporterar
deåtervinningsföretaget. Itillslutligenvarifrån de transporteras
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flesta kommuner förekommer båda dessa parallellt.system

batterierDe hamnar i de kommunala batteriholkarna ellersom
batterirören behöver flesta kommunernaDe dessasorteras. sorterar
batterier i eller flera efter metallinnehåll. Drygttre grupper en
fjärdedel kommunerna i två miljöfarligasorterarav grupper,
respektive icke miljöfarliga. fåtall kommuner sker ingenett
sortering alls.

kommunerNågra har börjat skicka utsorterade nickel-
kadmiumbatterier direkt till återvinning. flestaDe docktransporterar
samtliga miljöfarliga batterier till efterSAKAB viss kommunalen
mellanlagring.

3.3 Myndigheternas tillsyn

Naturvårdsverket central tillsynsmyndighet for batterierna.är
Bemyndigandet kemiskai lagen produkter. Regionaltges om

länsstyrelsen ansökningar tillstånd förprövar transportom av
miljöfarliga batterier. På det lokala planet tillsynutövas av
kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder.

Tillsynen gäller främst tillverkare och importörer följeratt
reglerna för miljöfarliga batterier. Såväl kommuner som
Naturvårdsverket har exempelvis för tillverkare ochagerat att
importörer ska tillämpa substitutionsprincipen.

Naturvårdsverket administrerar avgiftssystemet och förvaltar
avgiftsmedlen. Verket identifierar berörda företag samt tar

inbetalda avgifter på konto för småbatterier ochemot ett ett
for startbatterier. Om avgifter inte betalas kan denannat

betalningsskyldige meddelas förelägganden eller förbud vilka
kan förenas med vite.
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tillsynmedarbetarmyndigheterdebeskrivsavsnittetdet härl som
centralabådadebatteriområdet. Det ärpåaktörernaöver

Naturvårdsverket.ochKemikalieinspektionentillsynsmyndigheterna
ocksåoch kommunernalänsstyrelsernalokalt harochRegionalt

tillsynsansvar.

för tillsyn. MenföremålblikanbatterihanteringeitideltarAlla som
gällerdetfrämstadet närhar ansvaretoch importörertillverkaredå

vikten.dendessafår tillsynen störstabatteriermiljöfarliga av

kemiskai lagenBemyndiganden3.3.1 om

produkter

1985:426i lagentillsynmyndigheternasförBemyndiganden ges
förebyggasyftetmedramlag attprodukter. Detkemiska är enom

kemikalier.orsakadei miljönellerhälsamänniskorsskador på av
tillverkardenskyldigheterprincipiellalägger någraLagen som

produkt.kemiskimporterareller en

försiktighetsmåttdeiakttaskyldighetenförsta är att somDen
försiktighetsmåttsådantviktigtskador. Ettförebyggaförbehövs att

mindremedkanprodukter ersättaskemiskaundvikaär att som
substitutionsprincipen.kallasprincipprodukter. Dennafarliga

finnsdettillgällerskyldigheten attandra attDen se
hälsaskadorvilkabedömningförutredningtillfredsställande av

utreda ochkunnaorsaka. Förkanprodukten attmiljöeller som
sådantilltillgånghamåsteegenskaperproduktensbedöma man

behövs.kunskap som

lämnapåmärkning elleri sättgäller annatskyldighetNästa att
produktenUppgiftermiljö.hälsa ochförbetydelseuppgifter omav

tillsynsmyndighet.tilllämnasocksåhantering skaoch dess
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Slutligen den tillverkar eller importerar kemisk produktär som en
skyldig erlägga avgifter för myndighetens verksamhet.att

3.3.2 Kemikalieinspektionens for tillsynansvar
kemikalierav

Enligt kemikalielagstiftningen har Kemikalieinspektionen föransvar
den centrala tillsynen tillverkare importörerochgentemot av
kemiska i råvaror, kemiska produkter och andraämnen varor.
Tillsynen bl.a. inspektioner.utövas genom

Vidare har Kemikalieinspektionen för åtgärder syftar tillansvar som
begränsningar särskilt farliga kemiska ämnen, t.ex.av genom
avvecklingsplaner. förutsättning för lyckatEn resultat inom dettaett
ansvarsområde aktivt internationellt samarbete. Inom EUär ett
ligger sådana åtgärder primärt under det förEU-programmetnya
utvärdering och minskning riskerna med existerande kemiskaav

Kemikalieinspektionen för de svenska insatsernaämnen. isvarar
detta och arbetar aktivt med frågor kadmium,program om
kvicksilver och bly.

Kemikalieinspektionens verksamhet finansieras avgiftergenom
kemiska produkter.

Naturvårdsverkets3.3.3 för tillsynansvar av

miljöfarliga batterier

Naturvårdsverket har enligt kemikalielagstiñningen föransvar
central tillsyn skyddet för miljön i samband med hanteringenöver

kemikalier i råvaror, kemiska produkter och andra så attav varor
skador miljön förhindras.

När det gäller miljöfarliga batterier ska Naturvårdsverket dessutom
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och importörertillverkaretillsynencentraladenför avansvara
batterier.miljöfarliga1989:974förordningenenligt om

ochTillverkare importörer

iakttardessagällakanoch importörertillverkareTillsynen omav
Naturvårdsverketförsiktighetsmått.andrasubstitutionsprincipen och

reglernaföljeroch importörertillverkarekontrolleraska omatt
batterimängderuppgifterriktigamärkning,ochförbud att om

betalas.avgifterfastställdalämnas attsamt

Naturvårdsverketskäl kansynnerligaellersärskildafinnsdetOm
bestämmelser.batteriförordningensfrån någraundantagmedge av

intevilket dockföreskrifterytterligaremeddelaverketfårDessutom
hittills.har skett

batteri/andenAdministration av

fleraingåravgiftssystemet moment.hanteringenpraktiskadenI av
skickasBlanketterregistreras.ochidentifierasföretag skaBerörda

batteriermängdredovisa denskaföretagenvilkakvartalsvisut
perioden.undermarknadensvenskadenöverlåtitssom

avgifter.företagensgrund förtillliggerMängduppgifterna

batterikonton,tvåNaturvårdsverketstill någotbetalasAvgifterna av
avgifternastartbatterier. Omfördetsmåbatterier ellerdet avsersom

betalningsansvarimeddela denNaturvårdsverketbetalas kaninte ge
kanförbud,ellerföreläggandeeller importörentillverkaren ett som

ellersänkabeslutafårVerket attvite.med ävenförenas om
avgifterna.efterskänka
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Undantag från förordningens bestämmelser

Naturvårdsverket kan meddela undantag från märknings-
skyldigheten för miljöfarliga batterier. Undantag kan också
meddelas från förbuden överlåtelse dels andra miljöfarligamot av
brunstensbatterier sådana knappcellstyp, delsän med fastav varor
monterade miljöfarliga debatterier. Enligt uppgifter från verket har
ansökningar undantag har kommit främst gällt förbudetom som

överlåta med fast monterade miljöfarligamot att batterier.varor

Nyligen ansökte bolag, Philips hushållsapparater AB,ett om
tillstånd överlåta antal produkter med inbyggda miljöfarligaatt ett
batterier. Verkets beslut inte bevilja undantag överklagadesatt av
bolaget till länsrätten. Bolagets linje fick framgång i målet.

Substitutionsprincipen

Naturvårdsverket engagerade sig under i1994 den kampanj mot
nickel-kadmiumbatterier Stockholms, Göteborgs och Malmössom
kommun startade år 1991. Verket skrev till tillverkare och
importörer nickel-kadmium knappcellsbatterier och bärbaraav av
datorer, mobiltelefoner, uppladdningsbara elektriska rakapparater
och tandborstar. Företagen uppmanades redovisa hur de lyckatsatt
med nickel-kadmiumbatterierersätta med mindreatt miljöfarliga
alternativ. brevetI också information tillverkares ochgavs om
importörers skyldighet undvika farliga kemiska produkteratt som
kan med mindre farliga produkter.ersättas

Samverkan med andra aktörer

Naturvårdsverket samverkar med Kemikalieinspektionen i att
planera och driva på avvecklingen särskilt skadliga ämnenav som
bly, kvicksilver och kadmium. Verket samverkar också med de
organsiationer bildats för insamling och återvinningsom av
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beskrivs iarbeteOrganisationernasbatterier.miljöfarliga senareen
kapitel.dettadel av

regionaltvisstharLänsstyrelserna ett3.3.4

ansvar

avfallshanteringentillsynsmyndighetregional överLänsstyrelsen är
ansökningarlänsstyrelsen prövarvidareallmänhet. Det omi är som

omhändertagandeslutligtochmellanlagringförtillstånd transport,
batterier. Transportmiljöfarligaexempelvisavfall,miljöfarligtav

dockfordrarnickel-kadmiumbatterierrespektivebly-miljöfarligaav
batterier.miljöfarligaförordningenenligttillstånd,särskiltinget om

framfötternavisarKommunerna3.3.5

tillsynkanhälsoskyddsnämnder överutövaochmiljö-Kommunala
batteriförordningen. De utövarföljerimportörerochtillverkareatt

avfallshanteringen.allmännadenlokal tillsynockså över

utvecklatsnickel-kadmiumbatteriertillalternativharårPå senare
tilllettförhållande har attanvändningsområden. Dettaallt flerför

ochsubstitutionsprincipen ageratåberopatharfalli flerakommuner
nickel-kadmiumbatterier.försäljningenför att stoppa av

kundealternativ ersättadå1991,inträffade årfallsådant ettEtt som
svenskadenpåintroduceratshadejustnickel-kadmiumbatterier

imiljöförvaltningarnaskrevtillfälledettaVidmarknaden.
informationsbrevMalmöoch ettGöteborg gemensamtStockholm,

rådetdetaljhandeln att stoppaalternativet. brevetI mangavom
nickel-kadmiumbatterier,aktuelladenförsäljningen typen avav

substitutionsprincipen.tillhänvisningmedbland annat

muntligasig mednöjtibland inteharVissa kommuner
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påtryckningar och brev för hanteringen med fastatt stoppa av varor
monterade miljöfarliga nickeI-kadmiumbatterier. Till exempel har
Stockholms miljöförvaltning planerat vitesförelägganden mot ett
antal butiker. Sådant agerande har väckt starka reaktioner hos
tillverkare och importörer. Företrädare för tillverkarna har påpekat

det råder oklarheter kring tolkningen förbudetatt och attav
kommunerna därför kan drabbas skadestånd.av

3.4 Näringslivets ansvar

Tillverkarna småbatterier finns inte i vårt land.av
Importörerna mindre engångsbatterier få medan detärav
finns många fler importörer små laddningsbara batterier.av
Antalet batterityper och användningssätt utökas snabbt inom
det laddningsbara området och för närvarande någotär
hundratal importerande företag kända.

Större batterier för fordon och industriell användning
tillverkas vid företag i Sverige. Vid företagentre ett av
återvinner också batterikadmium. Vid specialiseratettman
återvinningsföretag återvinns batteribly.

Insamling batterier har bedrivits i några olika former iav
vårt land. Blybatterier har samlats under femtio år med
skrotvärdet blymetall främsta drivkraft. Alkaliskasom
batterier har sedan tiotal år samlats samhället förett attav
minska utsläppen kvicksilver. Insamling kadmium-av av
innehållande batterier har bedrivits några år näringslivet.av

Även i andra länder har skilda insamlingssystem Enanvänts.
del omfattar alla batterier, andra endast batterier med
kadmium. Några bygger lagstiftning, andra frivilliga
åtaganden från producenterna. Gemensamt dockär att man
inte när högre insamlingsgrader särskilda insatser.utan
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utvecklingenför motharNäringslivet enstortett ansvar
skadarintebatterihantering. Varorgodtagbarmiljömässigt som
måstekretsloppingå ikansiktlång ettochmiljöellerhälsa som

skaföretagenföretag. Detproducerande ärutvecklas somav
bytsskadligatill ämnen ut.ochåtervinningutveckla attse

underskattas.emellertid inteskasammanhangetroll iKonsumentens
konsumentensmarknad kansinberoendeproducenternaDå är av

inflytande.fåvaruval komma stortmedvetna att

batterifrågan. Deiaktiviteternäringslivetsbeskrivsavsnittdettal
aktivttillmöjligheterskiftandeharnäringslivetdelarnaolika av

detförbetydelsedärförfårdemmellan storSamverkanbidrag.
insamlingförbildatsorganisationerDeresultatet.långsiktiga som
Avsnittetdetaljerat.beskrivsbatterieråtervinningoch merav

andraoch ihärinsamlingssystemenöversiktmedavslutas aven
länder.

utomlandsfinnsTillverkarna3.4.1

medkontaktikommakankonsumentenbatterierMindre som
ellerbatterierlösaantingenland,till vårt somimporteras som

sådanaTillverkningenibeståndsdelaringående apparater. av
länder.andraalltså ibatterier sker

industrininomanvändningoch förfordonförbatterierStörre annan
land.i vårtetablerade företagsedan längeviddäremottillverkas tre

återvinninginriktadvarittidigtförhållandevisharDessutom man
batterierna.metall frånav

industrinförbatteriertillverkningSvensk storaav

beräknasProduktionenblybatterier.tillverkasiNolTudor ABVid
och 10.000startbatterier ton11.000cirkaomfattai år ton
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industribatterier. dag finnsI det 350 anställda i Nol antaletmen
anställda i Sverige har halverats sedan 1989. Vidare tillverkas
blybatterier i liknande omfattning vid Varta AB i Hultsfred.
Givetvis sker import blybatterier från andraäven länder. Idagav
finns drygt hundratal tillverkare och importörer startbatterierett av
registrerade hos Naturvårdsverket.

Vid SAFT NIFE i OskarshamnAB tillverkas industriella batterier
baseras på nickel och kadmium. Företaget har 400 anställdasom

och producerar årligen 3.000 industribatterier tillän tonmer som
Återvinningallra delenstörsta kadmiumexporteras. av ur

förbrukade batterier viktig del företagets verksamhet.utgör en av
tillUpp tredjedel företagets produktion utgår från återvunneten av

kadmium.

Slutligen pågår utvecklingsarbete i förMönsteråsett att starta en
svensk tillverkning laddningsbara batterier baserade på nickelav
och metallhydrider.

3.4.2 Importöremas agerande

Import industribatterier i mindre utsträckning direktgörs storaav av
användande företag.

Importörerna smâbatterier uppdelade efter den batteritypärav som
de för denpå svenska marknaden, engångsbatterier eller sådana

laddningsbara. den euroepiskaI branschfederationenärsom
European Portable Batteries Association, harEPBA, däremotman
organiserat tillverkare och importörer både batterier.typernaav av

Engångsbatterier de konsumentanvändamest-

Sverige finnsI relativt litet antal importörer småbatterierett av som
inte laddningsbara, d.v.s. primärbatterier ellerär engångsbatterier.
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isigorganiseratharimportörernasvenskafemDe största
tillverkarföretagfåtalEttBatteriföreningen. stora

Mexico,Canada,USA,i Europa,världenengångsbatterierna över:
framförBatteriföreningen attKina.ochIndienAustralien,

tillverkarna.påverkahållsvensktfrånsmåmöjligheterna är att

tillverkarnajapanskaochamerikanskaeuropeiska,Likväl har de
minskatkraftigtuppnått1980-talet etthälftenunder avsenare

engångsbatterierqFramalkaliskavanligaikvicksilverinnehåll av
viktprocentungefär lbatteriersådanainnehöll1984till år

batterierhuvudsakligenmarknadsförs1992Sedan årkvicksilver.
kraft kom iPådrivandekvicksilver.haltdennatusendelmed aven

liknandehadeallanationermindrefrån mångafalldetta som
förbränningvidkvicksilverutsläppmedproblem avav

hushållsavfall.

kvicksilver påinnehållminskatnålyckatsintehar ettMan avännu
harknappcellsbatterier. Däremotalkaliskaimotsvarande sätt

slutatidtvå årsinom attmeddelattillverkarna att avserman
bestårtredjedeltillknappcellsbatteriersådana avleverera ensom

kvicksilveroxid.

bland konsumenterökarbatterierLaddningsbara mest-

Cellernaceller.kallasbatterierladdningsbaraibasala enheternaDe
i Europa.ställenpå någrai Japan ävenfrämsttillverkas men

enstakaformbåde iland,till vårtimporterasbatterierSådana av
ihopcellerfleradär monteratskassetteri formceller och genomav

alltframförskerBatteriimportenliknande.ellerinplastning
ellerbatteridrivna apparatermedtillsammans som

till sådanaersättningsbatterier apparater.

isådana importörercirka 250registreratharNaturvårdsverket
förerläggasskaavgiftdenadministrationenmedsamband somav

dockkanimporterande företagAntaletsmåbatterier.miljöfarliga
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så.änstörrevara

importerarjust bildats för de företagsammanslutning harEn som
importörernabatterier i konkurrens medladdningsbara apparaterav
batteriberoendeorginalbatterier.med importörerna apparaterav

nedan.beskrivs närmare

till konsumentenstödMiljömärkning som

valviktigt stöd för konsumentensMiljömärkning är ett avvarorav
miljön. detnegativ påverkan lnomprodukter minstsom ger

fasställt kriterier förharnordiska miljömärkningssystemet man
miljömärkning har utdelatsLicenser förbatterier.Svan-märkning av

till laddningsbaraknappcellstyp ochtill batteriprodukt treaven
batterier.

apparatproduktionenBatterianvändare i3.4.3

kraftföreller användsmindre laddningsbaraAlla batterier, att ge
antaltidigare kapitel finns detitill Som ett stortnämntsapparater.

område harför batterier. varjeanvändningsområden lnomolika man
prestanda.batteriernaseller specifika krav påmindremer

batteriproducenter,branschorganisationen förden europeiskaI
fåsökerBatteries Association, EPBA,PortableEuropean ävenman

behandlasorganisationdelta. dennaIproducenterna apparater attav
specifiktfrågoravfallsfrågor och rörbl.a. miljöfrågor, som
frågornaSå harfasta arbetsgrupper.batterier iladdningsbara tre om

behandlats i Sverige.emellertid intebatterier

Tabell nedanorganisationer. 3.1branschvisa lfinns mångaHär
ochbranschsammanslutningar För tillverkarelistas antalett

batterier ingår inomdärimportörer parentesapparater angesav
ochtabellen kan utläsamedlemsföretag 1993. Avantalet man



1996:8SOUbatteri/higanAktörerna132 i

faktisktsektorersamhälletsmångahurförundras över somav
batteridrivnaanvänder apparater.

medlemsföretag 1993antalochBranschorganisationerTabell 3.1

företagantalFörening

19LeverantörernaHushållsapparatElektriska

44DentalhandelSvenskFöreningen

10NödljusSäkerhetFöreningen genom

15HandverktygElektriskaförLeverantörsföreningen

171datautrustningför KontorsLeverantörsföreningen

28BildLjusLjud,förLeverantörsföreningen

23HobbyartiklarLekförLeverantörsföreningen

23MobilTeleLeverantörerna

18Maskinleverantörernaträdgård,Park

13FöreningSveriges FotoLeverantörers

45FöreningSjukvårdsLeverantörernasSvenska

31Fritidsartiklarochför SportLeverantörsföreningen

18Hemelektronik LeverantörerRadioSveriges
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Samarbetet mellan dessa branscher det gäller miljöfrågor harnär
initierat diskussionernanyligen producentansvar inomstartat, av om

elektronik. inom informatik,områdena mobilteleLeverantörerna
hemelektronik bildatoch har Miljörådet för Elektriska och

Elektroniska Produkter, Medlemmarna i täckerMEEP. MEEP en
del respektive produktområde. har bedömtMEEP det årstor attav

fanns ungefär tillverkare och importörer1994 400 5.500samt
Försäljare inom elektronikområdet. Storleksordningen stämmer

med den uppskattning gjorts för nickel-överens som
kadmiumbatterier, nämligen cirka fackhandlare5.500 och 500att
dagligvarubutiker i landet återförsäljare med sådanaär apparaterav
batterier.

Utrustning kräver batterier kan alltså säljas både i fackhandelnsom
och i dagligvaruhandeln. företag i sinhar organiserats iDessa tur
olika köpmannaforbund, dels Sveriges Köpmannaförbundtyper av
och dels branschvisa förbund också kan beröras och spridasom av
information i batterifrågor. Handeln har kontakt mednäraen
konsumenten och kan få viktig roll i de fall branschen driveren
fram miljöanpassade produkter från producenterna.mer

Återvinnare och andra i den slutliga3.4.4

hanteringen

längeSedan bedriver svenska företag återvinning kadmiumtvå av
Sådan återvinning bedrivs också i andra länder deoch bly. men

ställs företagen påverkas givetvis nationelltmiljökrav påsom av
förutsättningar.skilda

svenska företagen har framfört sina behov förBåda de stöd att.av
fortsätta verksamheten världsmarknadsprisernadå på respektive

Industrins batterier delmetall varierar. företagensutgör storen av
återvinningsverksamhet.



1996:8SOUbatterifråganAktörerna i134

Återvinnare blyav

moderniseradbly iåtervinnerLandskronaiABBoliden Bergsöe en
totalt 130. Högadagiföretagetvidanställda ärAntaletanläggning.

företaget. Avfrånblybl.a.utsläppocharbetsmiljöställs påkrav av
knapptbly härrör37.000produktionårligatotala tonföretagets

allradenStartbatterierbatterier. utgörförbrukadehälften från
industrinfrånbatteriercirka 3.000dessadelen tonstörsta menav

också.återvinns

ABBoliden Bergsöevärlden.iökarblyreturproduktionAndelen av
lönsamhet ärblyåtervinning. Företagetsytterligarekapacitet förhar

världsmarknaden.blyprisetivariationerberoendestarkt av
återvinningbatterifonden förmedelfåtttidvisharFöretaget avur

varit låga.prisernadåStartbatterierbly ur

tillgratisnärvarandeförlevererasSverigeisamlasBatterier som
ländernanordiskaandra ersätts.defrånleveransmedanåtervinning

dubblaungefärpåkostnaderfastaföretagetsfördelassåPâ sätt
batterier.mängden

Återvinnare kadmiumochnickelav

redantillverkar nämntsOskarshamniNIFE ABSAFT som
återvinnernickel-kadmiumbatterier. Dessutomindustriella man

nickel-kadmiumbatterier, bådeförbrukademetallårmångasedan ur
från återvunnenutgårsmåbatterier. Manochbatterierindustriella

Ocksånyproduktionen.tredjedelomkringforkadmium aven
återvinnas.elektrolyt kanalkaliskochplåtskrotnickel,

laddningsbarafrån 40År kadmium tonåtervann1993 man
hadeindustribatterier vilka100frånsmåbatterier tonsamt
liggakadmiumåtervunnetVärdet påSverige.förbrukats i uppges

batterifonden,medelerhållerkilo. Företagetkronorunder 7 urper
sådanaåtervinningförbatterikilo,kronornärvarande 12för avper
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batterier vid importen belagts med batteriavgift.som

ellerLagring upparbetning kvicksilverav

Statens Avfallskonvertering AB, SAKAB, fick för denansvaret
slutliga hantering batterierde sedan mitten 1980-taletav som av
samlas kommunerna. SAKAB:s gäller enbart sådanaav ansvar
batterier innehåller kvicksilver. lämpligIngen metod försom
upparbetning batterier med kvicksilver har kunnat användas. Allaav
insamlade miljöfarliga batterier lagras alltså.

tabelll 3.2 nedan redovisas mängden miljöfarliga batterier som
tagits vid under de årSAKAB kommunerna samlatemot som
batterier. Mängderna ökade stadigt fram till och med år 1992.
Under åren 1993 och 1994 har mängderna varit mycket mindre.
Även 1995 verkar liknandeårs resultat.ge

Tabell 3.2 Mängd batterier levereradeton till SAKAB åren 1987-1994

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

136 291 240 307 334 390 89 40

Sedan andra hälften 1992 SAKAB endast knappcellertar emotav
och äldre alkaliskaårgångar batterier innehåller kvicksilver.av som

alkaliskaNyare battterier och blandningar batterier alltsåtasav
emot.
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batterier.totalt 1.500lagerSAKAB:sbestod ton1994slutetl avav
bådebestår1994. Lagretkronor årkostade 300.000Lagringen av

osorteradbatterieralkaliskaknappcellsbatterier, samtutsorterade en
gjortsde stickprovEnligtbatterier.miljöfarligablandning somav

knappceller, 50 ärprocentcirka 5 ärbedömer procentattman
osorteradeoch 40batterier äralkaliska procentmiljöfarliga

batterier.miljöfarliga

i sinknappcellsbatterierna ärturlagradede enMan vet att
andraochkvicksilveroxidtyp typerbatterierblandning somavavav

föringetfinnsdagkvicksilver. sättlingetlite ellerinnehåller
behandlasmåstedärför deåt. Manskilja dessa attSAKAB att anser

frånbortdestilleraskunnaskulleKvicksilvrettillsammans.
slutligenförkvicksilversulñdbindas attochknappcellerna som

säkertdeponeras sätt.ett

Återvinnare zinkav

metall frånåtervinnerföretagLandskronai ärAB ettScanDust som
studeratharrökgasrening. Destålverkensfilterstoft frånfrämst

brunstenbatterier försorterade atttillföramöjligheterna ävenatt
hade kunnaframtid skulleoch järn. Inom närazinkåtervinna en

batterier.sorterade2.500kapacitet tonemottaatt

harmetallresursbatteriersorteradeanvändaförIntresse att som
Skellefteå. Deti ärMineral AB ettBolidenocksåframförts av

ochmetallericke-järnnyproduktionbedriverbådeföretag avsom
skrot.stoft ochädelmetallerochzinkkoppar,återvinning urav

och andrazinkåtervinnerföretagfinnsländerandranågral som
sorterademetodtermiskvåtkemisksåvälmedmetaller ursom

och kanmyckethanteringi denna är storaKostnadernabatterier.
förländeri dessakostnadertill högarelaterademöjligen vara

avfallsdeponering.
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förmetoderNya sortering

Boliden Mineral har låtit utföra pilotförsökAB där insamlade
batterier automatiskt, först mekaniskt, sedan med hjälpsorteras av
bildanalys och slutligen med röntgenanalys. Boliden Mineral AB
har uttryckt intresse för batterier dettaatt ta emot sorteratssom

batterier innehållerDå kan kvicksilver undvikas ochsätt. som
därigenom också krav rening kvicksilverutsläpp frånstörre av
processen.

företag i Schweiz, Titalyse, levererar utrustning förEtt sortering av
batterier. Sorteringen automatiserad och med hjälpär görs av
bildanalys.

Insamling förbrukade3.5 batterierav

beskrivs de olika former i vilka insamling batterier hittillsHär av
bedrivitshar i landet. de former nyttjas förDessutom som

insamling i länder.några andra

äldsta formen, insamling blybatterier, harDen pågått underav
femtio år med skrotvärdet på blymetall främsta drivkraft.som

harSenare miljöhänsyn lett till alkaliska batterier med innehållatt
kvicksilver samlas in. Insamlingen bekostades till börjanav en av

kommunerna. Så småningom fördes dessa bägge insamlingssystem
i struktur med grundläggande filosofi:en sammasamman

kostnader för hand batteriernasamhällets ska täckasatt ta om av
miljöfarliga batterier.avgifter på

har insamling delvisnyligtMera prövarstartatsen som en
vidareutveckling den tidigare filosofin. Principen attav om
förorenaren betalar utvidgas till producenten fulltatt etttar ansvar

ekonomisktinte enbart för produkten den blir avfall.ansvar när
kadmium-innehållandeInsamling batterier har sedan 1993av

näringslivet och metallåtervinning frånbedrivits sådana batterierav
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batteriavgifter.erlagdabekostatsförutsättningarmed vissahar av

idéer:olikabaseratsbörjanalltså tillharolikaDe systemen en
skyddaförsamhällets åtgärdermetallskrot,marknadsvärdet att

framtidaiproducentensrespektivemiljöoch etthälsa ansvar
kretsloppssamhälle.

mångfald. Endennauppvisar ocksåinsamlingssystemAndra länders
baserassådanaendastbatterier, andraallaomfattardel somsystem

lagstiftning,länder byggerdelnickel-kadmium. I systemenen
verkar inteManproducentema.åtagandenfrivilligai andra av

särskilda insatser.insamlinggraderhögrekunna utanav

startbatterierbly iSkrotvärde3.5.1

förbrukadeinsamlingfunnitsdethar1940-taletSedan aven
skrothandlamabedrivitsInsamlingen harland.blybatterier i vårt av

finnsandrahandsvärde. Detblymetallensvaritdrivkraften haroch
in.samlaskundebatteriernatill 60uppgifter procentatt avuppom

startbatterierförklaraskaninsamlingsgrad kanske attdenna höga av
kontrolleratnågorlunda sätt.används på ett

med syfteförsöksverksamhetbedrevsoch 1990 att1989Under åren
bildadesReturbatt AB,bolag, gemensamtinsamlingen. Ettförbättra

skrothandlamablybatterier,tillverkarföretagde svenska somav
fickReturbattblyskrot. ABblyåtervinnerdet företagsamt ursom

sökteförsöksperioden. Främstunderinsamlingenför mansvara
husvagnarbilar, båtar,förstartbatteriersamla m.m. men

industrielltbatterier förstationäraocksåomfattadeinsamlingen
bilskrotnings-bidrag frånmedfinansieradesInsamlingenbruk.

fonden.

startbatterier i ställetinsamlingenfinansierasAlltsedan 1991 avav
förordningenenligtoch importtillverkningavgifter på om

användsBatterifondeniplacerasMedlenmiljöfarliga batterier. som



Aktörerna batterifrâgan l39SOU i1996:8

för information, insamling och slutligt omhändertagande av
förbrukade batterier.

Ersättning for insamling och slutligt omhändertagande av
staitbatterier administreras Returbatt och sedan I993AB ärav
reglerad avtal mellan Returbatt och Naturvårdsverket.ABettgenom
Enligt detta Returbatt fördela medlen till insamling,avtal ska AB

information.återvinning och Alltsedan 1993 har blypriset legat
relativt högt och därför har enbart kostnader för insamlingen ersatts.

femtiotal leverantörer, bl.a. deReturbatt betalarAB ett stora
efter stanbatterier tillregionala skrothandlarna, deras leverans av

återvinningsföretaget. kvartalsvis för transportkostnadenDe ersätts
enligt schabloner olika regioner. Tanken skaför är göraatt systemet

tilldet möjligt för betala mindre ersättning lokaladem att en
insamlare.
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batteriavgifteruppgifter,flödetbeskrivningSchematiskFigur 3.2 avav
mellansamverkanochstartbatterierinsamlingersättning föroch av

Returbatt AB.ochNaturvårdsverket

ä
E2ä
-DE
a
3 a.E sinQ E-. 2 q

g z- - d.V aa°2

S
ä

E
1ET

m

..
.-3 .o5-sls :3~ ..1of./

...G.
c: uäå

Eg ~ .,ff: —l- sB :i:c 4.4, :em, Zm
ä



Aktörerna batterifrågan l4liSOU 1996:8

för blybatterier har sedan Returbatts bildandeInsamlingsgraden
hög dåvarit under vissa år så 120100över procent, procent,som

batterier har belagts med avgift också med isådana inte tassom
fungerarinsamlingen. Efter vissa ekonomiska problem i början

startbatterier bra. Avgifterna har givit tillräckligaavgiftssystemet för
kedjan lämna batterier förincitament för alla aktörer i att

återvinning.

kvicksilverbatterierSamhället samlar3.5.2

kampanjerSedan andra hälften 1980-talet har återkommandeav
batterier,bedrivits hela landet för samla miljöfarligaöver att

Renhållningsverksföreningen har i samverkan med"Batterijakten".
kampanjerna.Kommunförbundet Naturvårdsverket planlagtoch

vissa kommuner för förhindra utsläppstartadesProgrammet attav
anläggningar för förbränningkvicksilver från deras sopor.avav

ochmed hög halt kvicksilver,Knappceller, små i volymer men
alkaliska sålda i mängder och medbrunstensbatterier, stora ett

innehåll kvicksilver, skulle bortdåtida på 1 sorterasprocent ur
säkertavfallet och hand sätt.tas ettom

hade skilja mellan miljöfarliga och ickesvårtKonsumenterna att
miljöfarliga och därför möjlighet lämnabrunstensbatterier attgavs

batterier insamlingen. förutsåg inlämnadealla till Man att
medföra problem förbrunstensbatterier skulle komma att

insamlingsorganistaionen, bl.a. med hänsyn till de volymernastora
läckage, och det nödvändigt ordnaoch risken för såg att attvar

minimera transporteradetidigt möjligt försortering så attsom
mängder.

fick för insamlingen medan för denKommunerna ansvaretansvar
fanns testanläggningslutliga hanteringen till SAKAB. Därgavs en

upparbetning kvicksilver batterier. alkaliska batteriernaför Deav ur
lämpliga metoder för derasi avvaktanskulle lagras
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försändas vidareskulleNickel-kadmiumbatteriernaupparbetning.
batterier medupparbetningförmetodlämpligåtervinning. Ingen av

hittills lagrasanvändasemellertid kunnat utanharkvicksilver
batterier.

utsträckningfortsatt. linsamlingenhar storflesta kommunerdel
tillbatteriernamiljöfarligadeocksåfortsätter transporteraattman

mellanlagring.ochsorteringefterSAKAB

nickel-samlar inNäringslivet3.5.3

kadmiumbatterier

förändradesnickel-kadmiumbaseradebatterierFörbrukningen av
Ökande mängder1980-talet.slutetunderhastigtmycket avav

förebyggas.måsteavfallbatterier ifrånmiljönikadmium
dessa90minstmålfastställde procentSamhället att avsom

intekampanjernaResultatetsamlas in.skullebatterier varav
lagstiftningtillFörslagmålet.uppfyllatillräckligt for omatt

förkostnadeninkluderaskullemiljöavgifter som
fram.återlämningspremier togs

sigoch åtogförslaget att utanavvisadeNäringslivet
år. Mantvåinsamlingsmålet inomuppnååterlämningspremier

åtagandet.uppfyllasyftetmedorganisation attupprättade en
bildades årbatterier, SIMBA,miljöfarligainsamlingStiftelsen av

företag inom23.000cirkaförföreträdarestiftelsen ingår1993. I
småutnyttjarmedochdagligvaror apparatermedhandeln som

nickel-kadmiumbatterier.

BatterifondensdelarutnyttjaverksamhetsinförkanStiftelsens av
fonderas fördelarnickel-kadmiumbatterier, övrigamedel avsersom

ochinsamlingförKostnaderbatterier.sådanaförkostnaderframtida
Insamlingenbatteriavgifterna.täckasfår inte avtransport av

handeln.betalas alltsånickel-kadmiumbatterierförbrukade av
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SIMBA har organiserat handelns insamling, informerat allmänheten
och handeln miljöfarliga batterier och tagit fram statistik överom
förbrukning och insamling nickel-kadmiumbatterier. Efter två årsav
verksamhet har insamlingsresultatetSlMBA uppnått 35 procent.

Tabell nickeI-kadmiumbatterier3.3 Mängder ton små levererade
till SAFT NIFE för återvinning underAB åren 1992-1995

1992 1993 2994 i 994 l 995 995l
halvår halvår halvår halvår2 l 2 iaalvår 2l

48 24 44 38 59 47

Sedan tillsattsBatteriutredningen har stiftelsen återtagit sitt åtagande
Stiftelsens verksamhet fortsätter tills utredningens arbete ärmen

slutfört.

Liknande insamlingsñlosofier3.5.4 i andra

länder

länder startades allmänna insamlingar batterierl antal vidett av
tidpunkt och orsak i Sverige, nämligensamma av samma som

risken utsläpp kvicksilver från förbränningför hushållsavfall.av av
rörde sig länder där sopförbränningDet Linder 1980-taletom

utgjorde viktig del i avfallshanteringen. syftade då, liksomManen
i främst till samlavårt land, de batterier innehöllatt som
kvicksilver. länder beslötnågra dessutomI samla allaattman

batterier.typer av
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påbörjatnyligenländerandrai fleratid harPå mansenare
Än sånickel-kadmiumbatterier.laddningsbarasmåinsamling av

blottkadmiumåtervinninggradentotaladenberäknas varalänge av
gradennickel-kadmiumtypindustribatterier angesFör5 procent. av

helhet.i Europacirka 50 procentåtervinning somvaraav

återvinninggradhögahablybatterierIndustrins avantas samma
frånblyåtervinningochInsamlingstartbatterierna. avsom

länder. Mani mångatidlångunderbedrivitsstartbatterier har
iåtervinnsstartbatterieralla95 procentberäknar änatt avmer

helhet.Europa som

enbartinsamlingenberörbeskrivningen avfortsattaDen
sigskiljerSammanfattningsvisländer.andranågrasmåbatterier i

allaomfattakanförutsättningar. Deochomfattningisystemen
baserasbatterier. DeIaddningsbaraendastellerbatterier

finansiering,Frågorproducentansvar.ellerlagstiftning om
olikamångalöstsåtervinning harochsorteringadministration,

högremycketvarierakanMålsättningarna mensätt.
Förinsatser.särskildanåskunnainteverkar utaninsamlingsnivåer

verkarbatterierladdningsbarainsamlingenförbättra avatt
ochbatterier apparaterproducenter enmellan varasamarbete av

förutsättning.

Danmark

ibedrivitsharhushållenfrånbatterier enallaInsamling sortersav
kvicksilvermedbatterierfåvaritharSyftet attdel kommuner.

30resultatetnåttharinsamlingårsEfterkadmium.och tre man
nickel-kadmiumbatterierna.procent av

trädernickel-kadmiumbatterieravgifter påhöjdalagstiftningNy om
influtnaDeimportörerna.frånAvgifterapril 1996. utkraft i tasi
lämnartill denåterlämnmgspremietillanvändasska sommedlen en

omhändertagande.slutligtfornickel-kadmiumbatterierförbrukade
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kilogram batteri.danska kronorkommer 120Premien att pervara
eller kronordanska cell 36Avgiften kronorkommer 6att vara per

föravgifter beräknas incitamentPremier ochbatterikassett. geper
dessa batterier.styrning bort från anviiiidiiingeiiinsamling och av

Nederländerna

insamling allai Nederländerna bedrivitSedan I980-talct har avman
insamlingen hushållenssmåbatterier den lokalasorters avgenom

bekostats allmännamiljöfarliga avfall. Insamlingen har alltså av
varit Frågormedel och insamlingsgradeii har 30-40 procent. om

tillfredsställandeverkar dock inte ha varitåtervinningsortering och
osorterade och sedermerahar lagratsbatteriernalösta utan

omhändertagande.förtill USAexporterats

insamling ochsökt förbättra resultatenMiljömyndigheterna har av
harladdningsbara batterieråtervinning. Förslag pantom

tillsamtliga batterier med viktframförts. lagstiftning förNy ettupp
för insamlingenkraft ikilogram har i år. Kommunernasträtt ansvar

har skyldighetfastställs. och importörernaTillverkarna att ta emot
batterierna.metallmaterial iuttjänta batterier och återvinnaatt

skaplaner för hur dettaProducenterna uppvisa sinaska ansvar
miljöministern ochgodkännasförverkligas, planerna ska av

tillsyn.genomförandet kontrollerasska genom

för närvarande inomSådant planeringsarbete pågår ett
batteriertillverkare och importörerför cirka 400samarbetsorgan av

den europeiskasamverkan medmed batterier. loch apparater
insamlade batterierbedrivs försökbatteriorganisationen att sortera

iåtervinna metallinnehålletför sedan kunnasäkert sätt attett
metallindustrin.
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Österrike

ÖsterrikeÄven år.sedan någrabatterierslagssamlas allai
enhetligfinansierasochnäringslivetadministrerasArbetet enavav

Österrike batterierförbrukadelämnarfår denbatteriavgift. l som
nationellttilllottnämligenspecialform ett stortpant. enaven

lotteri.

Schweiz

insamlinglagstadgat kravhaftsedan l986Schweiz harl ettman
förhindraursprungligenMotivetbatterier.alla attsorters varav

Batteriavfalletsopförbränning.frånkvicksilverutsläpp av
beslötsmåningomså att startadeponerades först manmen

inetallresursernautnyttjaför bättreåtervinningföranläggningar alt
förbjöds l99l.batterierförbrukadebatterierna.i Export av

finansierasochstiftelsedrivsLipparbetningochInsamling av en
tiondelAvgiftenbatterier.allaavgiftermed motsvarar aven

ha ökatlnsamlingsresultatetförsäljningspris.batteriernas uppges
dock inteharl993. Man1989under årentillfrån 35 60 procent -

småbatterier.laddningsbarainriktatspecielltarbetebedrivit något

Tyskland

batterierfokuserabörjadeandra länderiTyskland liksomI man
Sedankvicksilver.innehållderasgrund1980-taletunder avav

åtagit sigbatterierimportöreroch etttillverkareharl988 av
märktaåtervinningochinsamlingbl.a.förfrivilligt avansvar

kvicksilverBatterier medkommuner.de flestasker ibatterier. Detta
bedrivs ocksåtillbakafem årSedankadmiumeller ut.sorteras

distributionskedjan.nickel-kadmiumbatterierinsamling genomav
ochdettasamlatsbatterier sättsammanlagt 600Av ton som

nickel-baseradehälftenendastmanuelltsedan ärsorterats



Aktörerna balterifrågan 147iSOU 1996:8

totalt endast insamling dennakadmium. når 20Man procent av
batterityp.

diskuteras innehåller kravtill lagstiftningFörslag som
batterier och vid återlämningåtertagning alla sorters pant avav

batterier.

Storbritannien

Storbritannien sedan något för insamling ochbyggs årI ett system
återvinning nickel-kadmiumbatterier näringslivet. l arbetetavav
deltar tillverkare, importörer och leverantörer både batterier ochav

utnyttja den omvändaplanerarManapparater. att
distributionskedjan for insamlingen. totala insamlingsgradenDen är
för mindre nånärvarande 10 15än procent satsar attmen man

inom sektorerna. Batteriåtervinningende viktigasteprocent anses
lönsam åtminstone jämnt för deteller ut mesta.vara

USA

insamlingUSA byggs för och återvinning1 ett system upp av
nickel-kadmiumbatterier. har bl.a. initerats delstatligaDet attav
regler insamlingvarit olika det för och återvinning.rörnär ansvaret

frivilligt "Charge Recycle",Nu startas toett up avprogram,
Portable Association,Rechargeable PRBA. DettaBattery är en

tillverkare och leverantörer småsammanslutning av av
batterier och laddningsbara produkter förladdningsbara

konsumenter.

ska finansieras försäljningen användaProgrammet rätten attavav
laddningsbara"miljösigill" batterier och produkter. Manett

insamlingsresultat år ochsiktar på 10 1995 70procentett
till år 2001.procent
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Japan

slag samlatsallabatterierharjapanska kommunermångaI av
lagstiftning 1993infördes1980-talet. Dessutommittensedan av

ochinsamlingnationellförgrundläggande kravende enangersom
forbyggssådantnickel-kadmiumbatterier. Ett systemåtervinning av

BatteryStorageorganisationen Japannärvarande avupp
avgift pådenadministreraskaOrganisationenAssociation, JSBA.
målet 40och de harfinansieraska sattbatterier systemet uppsom

till 2000.årprocent

Källhänvisningar3.5.5

Recycling CongressInternational Batterythefrom lstProceedings
April 1995Switzerland,Lucerne,

CadmiumShopWorkOECDthepresentedPapers at on
1995OctoberSweden,Stockholm,

Collection andtheforStrategylndustryforConsiderations an
BatteriesNickel-Cadmiumof UsedRecycling
December 1994Association,CadmiumInternational

COWIconsultbatterier,genopladeligeforlndsamlingspotentiale
1994batterier, AugustgenopladeligeafindsamlingforForeningen

produkterelektriskaochElektronik
4394SNV rapport

miljönvärdeSätt
styrmedelekonomiskaandraMiljöavgifter och

1990:59Miljöavgiftsutredningen, SOUSlutbetänkande från

1994-04-28lnformationsplan
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BatterierMiljöfarligaInsamlingStiftelsen av

Batteri-Jakten 1-90nr
RenhållningsverksföreningenSvenska

och förpackningarnaMiljön
Förpackningsutredningen, 1991:76SOUSlutbetänkande av

Källsorteringsteknink, Per EO Berg
HögskolaTekniskaChalmers

avloppsteknikochfor vattenförsörjnings-Institutionen
november 1994Göteborg,

batteriinsamlingangåendeSammanställning enkätsvarav
juniNaturvårdsverket, 1995Sigrid Olsson,

Avfallsfri framtid
avfallsskatteutredningen, SOU 1994:114Betänkande av

med kommentarerKemikalielagstiftningen
Ulf Andersson, Miljö, 1986MB

samhälletkretsloppsanpassningRiktlinjer fortsattför aven
kemikaliehanteringenmedåtgärder minska riskernaför att-

1993/942163Prop

nickel-cadmium batteriestake action againstcitiesThree
Miljöförvaltning, december 1994GöteborgsSvärd,Bo
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Sverige,batterier iRegler4 om

Norden och EU

bestämmelsersig frånskiljer EU:sreglernasvenskaDe
främst att:genom

skakvicksilverviktprocent0,025batterier medalla änmer-
yrkesmässigt i Sverige. Sammasäljasfåmärkta för attvara

förbrunstensbatterier,alkaliskaförinomgäller EUgräns
vidmärkning förstgäller kravetövriga batterier ett

battericell.kvicksilverinnehåll 25än permgav mer
märkta förbatterier måstemiljöfarligamed attvaravaror-

deträckerSverige. EUyrkesmässigt i Inomsäljasfå att
märkt.informationsbrosdchyrellerförpackning ärvarans

knappceller,brunstensbatterier,alkaliskamiljöfarliga utom-
försäljningtillåtsSverige EUförbjudna i inomär av

viktprocenttillbrunstensbatterier med 0,05alkaliska upp
underlångvarigtanvändasskabatteriernakvicksilver om

haltmöjlighet till högredennaförhållanden. Justextrema
anslutningsavtalet.svenskai detkvicksilver undantas

fårbatteripaketbatterier ellermiljöfarligamed insattavaror-
kanbatterierna lättendasti Sverigeyrkesmässigtsäljas om

motsvarandefrånradundantasInom EU apparatertas ut. en
bestämmelse.

förbud ochreglerländernasnordiskadeI ärstort sett om
gäller tillåten haltdetsamstämmiga.märkning Men när av

olikaskillnader mellan definns deti batterierkvicksilver
regler.ländernas
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det jämförs de svenskal här kapitlet reglerna miljöfarligaom
batterier med motsvarande regler, i den mån sådana finns, inom EU
och i de övriga nordiska länderna Island. Dispositionen iutom
kapitlet svenska förordningenföljer den miljöfarliga1989:974 om
batterier. Varje delavsnitt avslutas med kommentar taren som upp
likheter skillnader mellanoch de svenska och utländska reglerna.
Tyngdpunkten läggs härvid batteriförordningens förhållande till
EU-reglerna.

Regler i andra länder4.1

har två direktiv batteriområdet: dels rådets direktivEU om
batterier och ackumulatorer innehåller vissa farliga ämnensom
91/157/EEG från den 18 1991, dels kommissionens direktivmars
93/86/EEG anpassning rådets direktiv till den tekniskaavom
utvecklingen från den oktober Medlemsstaterna4 1993. ska ha
vidtagit de krävs för följaåtgärder dessa direktiv denatt senastsom

september respektive den december18 1992 31 1993.

Danmark finns det bekendtgörelser batteriområdet,I tre s.
nämligen insamling miljöfarliga nickel-kadmiumbatterieraven om
och avgifter miljöfarliga nickel-kadmiumbatterier,en annan om
vilka båda kraft den februariträdde i l 1992, tredjesamt en om
vissa batterier innehåller farligaoch ackumulatorer ämnensom som

kraftträdde i januariden 1994.1

det danska olketinget nyligen antagit lagförslaghar F tvåDessutom
kraft den april reglerar ersättning vidträder i l 1996. Detsom ena

insamling blyackumulatorer och slutna nickel-kadmiumbatterier,av
avgifterandra handlar för dessa batterityper.medan det Denom

avgiftslagen kommer den tidigare bekendtgörelsenersättaattnya
avgifter på miljöfarliga nickel-kadmiumbatterier.om

föreskriftfinns det miljöfarliga batterierI Norge träddeen om som
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beslutStatsrådetsgällerFinlandaugusti 1990. lkraft deni l om
farligainnehåller vissa ämnenackumulatorerbatterier och som

1995.deni kraft lträddevilken mars

bestämmelserAllmänna4.2

Sverige

miljöniutsläppförhindratillsyftarförordningensvenska attDen
batterier.frånoch blykvicksilverkadmium,tungmetallernaav

regelfår isådanainnehållerochbatterierMiljöfarliga somvaror
batterierSådanasärskiltpåmärkts sätt.hardeöverlåtas ettbara om

slutligtochinsamlingreglerspeciellaomfattas dessutom omav
omhändertagande.

definierasvilkabatterier","miljöfarligaomfattarFörordningen som
0,025sammanlagtmedackumulatorer änbatterier och mer

0,4medbatterier änkadmiumochkvicksilver samtviktprocent mer
eller fastÄven iinsattabipackade,batterier ärbly.viktprocent som

bestämmelserna.omfattasmonterade i avvaraen

huvud-och importörertillverkare utpekasinledningenl som
mindrebatteriertillsker ärövergångföransvariga somatt en

vidiakttasförsiktighetsmåttnödvändigaförmiljöfarliga attsamt
nordiskaendadetSverigebatterier. ärmiljöfarligahanteringen av

regel.sådanharland ensom

EU

medlemstaternas9l/l57/EEGdirektiv ärrådets attmedSyftet
ska bliackumulatorerochbatteriermiljöfarligalagstiftning om

93/86/EEGdirektiv närmareKommissionensenhetlig. ger
batteriersådanamärkningförföranvisningar somsystemett av

rådsdirektivet.inämns
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ackumulatorer med 25batterier ochomfattarDirektiven änmer mg
brunstensbatterier, 0,025alkaliskacell,kvicksilver änutom merper

bly. Alkaliskaviktprocentoch 0,4kadmiumviktprocent änmer
kvicksilverviktprocentmed 0,025brunstensbatterier änmer

miljöfarliga batteriermonterademed fastockså.omfattas Varor
vidarefrån i Sverigetill skillnad seinte märkas,behöver om

nedan.märkning

förbud ochbestämmelsernainföraskaMedlemsstaterna om
åtgärdsprogramutarbetanationell lagstiftningmärkning i samt

omhändertagandeslutligtochinsamlingangående m. avm.
batterier.miljöfarligaförbrukade

Danmark

insamlinghandlarbekendtgörelsernade danskaEn avomav
föravgifterochnickel-kadmiumbatteriermiljöfarliga omen annan

med fastomfattar ocksåBekendtgörelsernabatterityp. varorsamma
nickel-kadmiumbatterier.monterade

ackumulatorerbatterier ochvissaBekendtgörelsen somom
märkning.förbud ochreglerinnehållerinnehåller farliga ämnen om

med 25ackumulatorerochgäller batterier änDen mgmer
alkaliskaackumulatorcell, undantagetbatteri- ellerkvicksilver per

ellerkadmiumviktprocent änbrunstensbatterier, 0,025än mermer
med fastEG-direktivenLiksom iviktprocent bly. är0,4 varor

märkningsplikt.undantagna frånbatteriermiljöfarligamonterade

Norge

batteriermiljöfarligahanteringgällerföreskriftennorskaDen av
särskildharinnehållgrund sittpåbatterier ämnend.v.s. avavsom

förbudochmärkningReglernaföroreningspotential.ellerskade- om
kadmium,vissa halterinnehållerbatterieromfattar avsom
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insamlingbestämmelsernably, medankvicksilver och m.m.om
blybatterier.sikteendast tar

kvicksilverellerviktprocentsammanlagt 0,025Batterier med mer
eller blyviktprocentmed 0,4batterier ärkadmiumoch samt mer

förpackningarfinnasvidareMärkning skamärkningspliktiga.
silveroxid,kvicksilver,knappscellsbatteriermed enstaka typenav

sammanlagtknappceller med 0,025andrazink/luft eller typer av
ska dekadmium. Slutligenochkvicksilverellerviktprocent mer

knappceller medflerauppbyggdamärkasbatterier är avsom
kadmium.kvicksilver ochellerviktprocenttillsammans 0,025 mer

inmonteradebatterierförgällerMärkningsskyldigheten äräven som
möjligt.praktisktdå detsjälvaföri liksom ärapparatenapparat,en

Finland

innehållerackumulatorerbatterier ochStatsrådets beslut somom
förbud ochdet gällerEG-direktivenföljervissa farliga närämnen

omhändertagandeslutligtochinsamlingReglermärkning. om
saknas.

medackumulatorerochbatteriersåledes änBeslutet omfattar mer
alkaliskacell,kvicksilversammanlagt 25 utompermg

ochkadmiumviktprocent änbrunstensbatterier, 0,025än mermer
medbrunstensbatterieralkaliskaviktprocent bly.0,4 Dessutom mer

kvicksilver.viktprocent0,025än

Kommentar

förordningensvenskadet bara denreglernade nordiskaAv är som
hanteringen,alla ledmiljöfarliga batterityper iomfattar samtliga av

omhändertagande.slutligtinsamling ochmärkning tillfrån

enhetliga.reglermedlemsstaternasEU-direktiven syftar till göraatt
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märkning,detaljerade regler förbud ochinnehållerDe menom
reglera hanteringenfritt för medlemsstaternalämnar det att om av

kasserade batterier.

uppvisar skillnader det gäller haltergränsernaolika ländernaDe när
svenska reglerna gäller alla batterier medför kvicksilver. De mer

kvicksilver, medan EG-direktiven har dennaviktprocent0,025än
brunstensbatterier. andra batterityperenbart för alkaliska Förgräns

batteri.kvicksilverden nedre 25är gränsen mg per

Sverige och Danmark ochskillnad mellan EU samtEn annan
omfattarsvenska reglerna uttryckligen ocksåFinland deär att

bipackade, insatta eller fast monterademiljöfarliga batterier ärsom
märkningfinns bestämmelserSlutligeni om av varor somvara.en

batterier i Sverige ochinnehåller miljöfarliga Norge.

överlåtelseFörbud4.3 mot m.m

Sverige

förbjudet yrkesmässigt överlåtadetEnligt batteriförordningen är att
brunstensbatterier sådanaalkaliskaandra miljöfarliga än av

miljöfarliga batterier.med fast monteradeknappcellstyp samt varor
inbyggda miljöfarligamedYrkesmässig överlåtelse av varor

förbrukade batterierna sedan lätt kanbatterier får ske debara om
förbud gäller inte zink/luft- ochavlägsnas konsumenten. Dessaav

kan medgesYtterligare undantagsilveroxidbatterier. av
särskilda skäl.det finnstillsynsmyndigheten om

nordiska länderochEU övriga

medlemsstaterna ska införa tvåEU-direktiven föreskriver typeratt
alkaliska brunstensbatterier respektive batterierförbud vilka rörav

inbyggda iär apparater.som
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försäljningförbjudajanuari 1993den lska frånMedlemsstaterna
0,025innehåller änbrunstensbatterieralkaliska mersomav

långvarigtanvändasskabatterierkvicksilver. Förviktprocent som
vidgällaförbudetskaförhållandensvåraunderoch

knappcellerAlkaliskaviktprocent.0,05kvicksilverhalter avöver
skaknappcellerbestårbatterieroch varabrunstenstyp avsom

förbuden.frånundantagna

beslutajanuari l994denfrån lvidareskaMedlemsstaterna om
ibyggsbatterier bara apparatersäkerställaför omåtgärder attatt

förbrukade. Dennadekonsumenten ärnäravlägsnaskanlättde av
nödvändigtdetdåundantag, ärradinnehåller t.ex.bestämmelse en

industriellkrävandevidStrömtillförselkontinuerligsäkerställaatt
idatafunktionerochminnes-bevaraförochanvändning att

kanbatteribyteneller dåkontorsutrustningochdatabehandlings-
personal.okvalificeradförsäkerhetsriskermedföra

harförbud. NorgedessabådainförtFinland harochDanmark
batterier. Iinbyggdamedgällerförbudet apparaterinfört som

ellerimportera,tillverka, exporteraförbjudetvidaredet attNorge är
brunstensbatterier,alkaliska utomuppladdningsbaraickeomsätta

ellerviktprocent0,00linnehållerknappcellsbatterier, mersom
ellerviktprocentinnehåller 0,00lbatterierallakadmium samt som
frånundantagmedgivitsKnappcellersbatterier harkvicksilver.mer

juli 1996.till den lframhaltgränsdenna

Kommentar

alkaliskamiljöfarligaandraöverlåtaförbjudetdetSverige attI är
förHaltgränsenknappcellstyp.sådanabrunstensbatterier än av

kvicksilver.frågaiviktprocentmiljöfarlighet 0,025är om

brunstensbatterier medalkaliskadäremottillåterreglerEUrs att upp
användninglångvarigförsäljskvicksilverviktprocenttill 0,05

förhållandenexempel påförhållanden. Som extremaunder extrema
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eller batteriernaoch SOiCunder O’C över attnämns temperaturer
frånmedgivits undantag dennaSverige harför stötar.utsätts

till Vissa batterieranslutningsfördraget EU.bestämmelse i ärsom
enligt de svenskaförbjudnakan alltsåinomtillåtna EU vara

reglerna.

bestämmelsernade svenskaocksåkanDet värt attatt noteravara
överlåtelseförbudet finns inomfrån EUsaknar undantagen närsom

Sverigemiljöfarliga batterier. kaninbyggda lmeddet gäller varor
medge undantag.tillsynsmyndighetenistället

informationMärkning och4.4 annan

Sverige

fårinnehåller sådana batterierbatterier ochMiljöfarliga varor som
särskiltde har märktsyrkesmässigt endastöverlåtas sättettom
gäller dockMärkningsskyldighetentillverkaren eller importören.av

förpackningendessa ska i ställetknappcellsbatterier, förenstakainte
inbyggdaheller medinteSkyldigheten gällermärkt. varorvara

kanTillsynsmyndighetensilveroxidbatterier.ellerzink-luftbatterier
detmärkningsskyldighetenfrånundantagmedge ytterligare om

synnerliga skäl.finns

skaöverlåtelseförbud har medgivitsundantag från någotOm
förvillkor handlarmed villkor. Dessaundantag förenasbeslutet om

bestämmelserna ienligtmärkning skadet första görasattom
miljöfarligainnesluterdet andra skaförordningen. För somvaror
informationåtföljaslätthet kan avlägsnasinte medbatterier avsom

batterier kanhur dessabatterier ingår ochmiljöfarligaatt omom
säkertpåavlägsnas sätt.ett
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ländernordiskaochEU övriga

skamedlemsstaternamärkningsreglerinnehållerEG-direktiven som
får säljas framOmärkta batterierjanuari 1994.deninföra 1senast

januari 1996.till den l

ackumulatorerbatterier ochmärkaskyldighetgällerInom EU att
alkaliskacell,kvicksilver25med utomän permgmer

kadmium ochviktprocent0,025 änbrunstensbatterier, än mermer
alkaliska brunstens-Skyldigheten gällerbly. ävenviktprocent0,4

medkvicksilver. Varorviktprocentbatterier med 0,025änmer
däremotinte märkas,behöverbatteriermiljöfarligainmonterade

informationsbroschyr.ellerFörpackningvarans

uttömmandefårkonsumenternatillskaMedlemsstaterna attse
förbrukade batterierföljerde riskerinformation attavsomom

märkningskaInformationfelaktigt ävenhanteras på sätt.ett ges om
Slutligen skabatterier.inbyggdamed fastbatterier och apparaterav
batterierkan avlägsnahurinformeraskonsumenterna sommanom

inbyggda ifastär apparater.

länder. Mensamtliga nordiskaanvändsmärkningssymbolEU:s av
tillledakvicksilver kanförhaltgränsernagällerskillnaderna detnär

märkas iland inte behöverimärkasbatterier ska ettettatt som
EG-direktiven i sintillämparbestämmelsernafinskaDeannat.

viktprocentvid 0,025ingendanska reglernahelhet. gränsDe anger
övrigt.EG-direktiven iföljerkvicksilver men 5

vidingen 25bestämmelserna gränsde norskaI mgmananger
knappscellsbatteriermedförpackningarbehöverkvicksilver. Vidare

andrazink-luft ellersilveroxid,kvicksilver, typertypen avav
knappcellerflerauppbyggdabatterierknappceller och är avsom

ellerviktprocentinnehåller 0,025tillsammansmärkas debara om
batterieromfattasSlutligenkvicksilver.eller ävenkadmiummer

liksommärkningsskyldigheten,inmonterade iär apparat avensom
möjligt.praktisktdetsjälva ärapparaten om
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Kommentar

och inomi samtliga nordiska länder EUoch blybatterierKadmium-
metallhalten överstiger respektive 0,40,025ska märkas när

kvicksilver finns det dock skillnader i degällerviktprocent. detNär
ländernas regler.olika

kvicksilver,batterier medEG-direktivet omfattar 25än mgmer
brunstensbatterierbrunstensbatterier. och alkaliskaalkaliskautom
svenska reglernakvicksilver.viktprocent Demed 0,025änmer

viktprocent kvicksilver.vid 0,025generell gränssätter en
intemedföra del batterierblandAvvikelsen kan attannat somen

märkas för fåmärkningsskyldighet inom måsteEUomfattas attav
Sverige.tillimporteras

ocksåskiljer sig från EU-reglernabestämmelsernasvenskaDe
miljöfarliga batterier skainnehållerpunkt. Varor somannanen

finnsräcker det märkningenEG-direktivetmärkas. Enligt att
informationsbroschyr.paket eller i varansvarans

Insamling4.5 m.m.

Sverige

monterade miljöfarligamed fastochMiljöfarliga batterier varor
tillsammans medi eller förvarasingåbatterier får inte

försäljningsställen eller denska lämnashushållsavfallet. De
anvisar.kommunenplats som

Överlåtaren miljöfarligaförbrukadeköpareninformeraska attom
monterade miljöfarligainnesluter fastbatterier eller varor som

platsinköpsställe eller någoninlämnas påbatterier kan ett annan
Överlåtaren skyldigdessutomanvisar.kommunen är att tasom

ochmiljöfariga batterierförbrukadeemot varor.
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forslas bortbatteriermiljöfarligaförbrukadeHuvudregeln är att
slutligtföranläggningtillförsorgkommunens engenom

medgedockfår änNaturvårdsverket attomhändertagande. annan
nickel-respektivebly-batteriavfall. Förbortforslarkommun

transporttillstånd.särskiltingetdockkadmiumbatterier krävs

EU

ska vidtamedlemsstaternaEG-direktiveni är attendaDet sägssom
batterier ochförbrukadesäkerställaföråtgärder attlämpliga att

bortskaffande.återvinning ellerforinsamlasackumulatorer separat
kanexempelvisstyrmedel,ekonomiska pant,detVidare sägs att

återvinninginsamling ochutnyttjas för separat avuppmuntraatt
ackumulatorer.ochbatterierförbrukade

Danmark

nickel-kadmiumbatterierinsamlingBekendtgörelsen avom
för denna1990fråninsamlingsordning typfrivilligkompletterar en

d.v.s.bekendtgörelsen,omfattasDetaljhandlarebatteri. avsomav
skyldigainsamlingsordningen, ärfrivilligai deningårintede som

nickel-kadmiumbatteriermiljöfarliga samtförbrukadeemotatt ta
batterier.sådanamonteradefastinnehållervaror som

medelförskyldigaocksådetaljhandlare attärDessa egna
mottagningsplatskommunaltillbatterierförbrukadetransportera

ska ocksåstationerTill sådanaFalck-station.s.k.eller närmaste
batteritypenaktuelladen transporteras.innehållervaror som

lagförslagantagitnyligenfolketingetdanska etthar omDessutom
ochblyackumulatorerinsamlingmedsambandiersättning av

kraftträder ivilkenden lagen,Enligtnickel-kadmiumbatterier. nya
aktuelladesamlardekommerapril 1996,den l som

återvinningförtill platserdem attochbatterityperna transporterar



Norden och EU l6lbatterier Sverige,Regler iSOU 1996:8 om

kilokronorblybatteri och 120kilomed kronaerättning lfå perper
tänktErsättningen utgöranickel-kadmiumbatterier. ettär att

insamling.ökadförincitamentekonomiskt en

Norge

hushåll,alltså inteblybatterier,använder äryrkesmässigtDen som
lämnasska antingensådana.förbrukade Delämnaskyldiga att

batterier elleröverlåter dennayrkesmässigttill någon typ avsom
specialavfallssystemet.iochinsamlaregodkändatill mottagare

delsavgiftskyldigbatterieröverlåter ta emotär att utanDen som
hushåll,batterier frånmiljöfarligamärkningspliktigaförbrukadealla

yrkesmässigtdenmängd fråni rimligblybatterierdels som
debegränsad tillMottagningspliktenbatterier. äranvänder sådana

överlåter.självförsäljarenbatterityper som

avgiftskyldigablybatterieroch importörer är att utanTillverkare av
kommunalaellerinköpsställenfrånblybatterierförbrukadehämta

såltfylken däromfattar allaSkyldighetenmottagningsstationer. man
elleråtervinningtillsedanskaBatteriernablybatterier. transporteras

tredje DenläggasUppgiften kanomhändertagande.slutligt man.
avvikafylke ska interespektivefrånhämtasharmängd som

ochTillverkareharmängdväsentligt denfrån omsatts.som
denbort minst 95forslaochska samla procentimportörer av

marknaden.norskapå denförtde harblybatteriermängd som

Kommentar

omhänderslutligtinsamling ochförUtformningen systemav
på EU:sbatterier ankommermiljöfarligaförbrukadetagande av

medlemsstater.

såväl påbaserasbatterieromfattarregelsystemetsvenskaDet som
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och Danmarkoch bly. Norgekvicksilver lnickel-kadinium som
och nickel-blybatterierinsamling endastomfattar reglerna om

insamling.bestämmelserheltFinland saknarkadmiumbatterier. om

förespråkar ekonomiskaEG-direktivetvidareIntressant är att
insamling ocheffektiviseraförexempelvisstyrmedel, pant, att

hittills inteharbatterier.kasserade Pantsystemåtervinning av
folketinget hardanskanordiska länderna. Mendei någotprövats av

april 1996,i kraft den 1träderlagförslag,antagitnyligen ett som
nickel-förbrukade småinlämningvidersättning avom

blyackumulatorer.ochkadmiumbatterier

Uppgiftsskyldighet4.6

Sverige

skyldigabatteriermiljöfarligaimportörer ärTillverkare och attav
mängdtillsynsmyndigheten dentilluppgifterkvartalsvis lämna om

för bruk iöverlåtits eller importeratsharbatteriersådana egetsom
zink-luftbatteriergäller inteSkyldighetenverksamhet.yrkesmässig

silveroxidbatterier.och

Danmark

nickel-uppgifter endast förlämnaskyldighetenDanmark gällerI att
nickel-kadmium-Tillverkare och importörerkadmiumbatterier. av

batterier skyldigasådanamonterademed fastoch ärbatterier varor
och för vilkabatterierantaldetvarje månad rapporteraatt varorom

Skattemyndigheten.och Detavgift till tull-betalaskyldigär attman
frånhar levereratsbatterier ochdegäller alltså somvaror

bruk.föreller harverksamheten använts eget
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Norge

blybatterier.endast föruppgiftsskyldighetengällerl Norge
tillvarje årblybatterier skaTillverkare och importörer rapporteraav
tillinsamling ochimport,produktion,myndighet transportom

Myndigheten kanomhändertagande.slutligtåtervinning eller
kontrollerarapporteringen.riktlinjer Förfastställa attnärmare om

tillsynsmyndigheten begärakanbestämmelsenefterlevnaden av
blybatterier,import ochproduktion,upplysningar export avom

sådana batterier.förbrukadehanteringensamt avom

Kommentar

nickel-kadmiumför såväluppgiftsskyldighetSverige föreliggerI
EU-direktiven innehåller ingablybatterier.kvicksilver- ochsom

omfattarreglernadanskauppgiftsskyldighet. Deföreskrifter om
siktede norska endastnickel-kadmiumbatterier medanbara tar

uppgiftsskyldighet.det inga reglerFinland finnsblybatterier. l om
avgifterdebiteringenskerDanmarksåväl SverigeI avsom

batterimängd.lämnasuppgiftergrundval de omsomav

Avgifter4.7

Sverige

avgiftbetalaskaTillverkare och importörer motsvararsomen
omhändertagandeslutligtochinformationförkostnaderna avom

täckaAvgiften ska dessutombatterier.miljöfarligasamtliga
Naturvårdsverketsblybatterierinsamlingförkostnaderna samtav

nickel-kadmiumbatterier.uppgifterhandläggning omav

batteriermängd miljöfarligauppgifter denenligtAvgift betalas om
yrkesmässigför bruk iimporteratsöverlåtits ellerhar egetsom

förkiloför närvarande 23 kronorAvgiftenverksamhet. är per
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kilokronorkvicksilveroxid-batterier, 46ochbatterieralkaliska per
blybatterivarjeförkronor40batteriernickel-kadmiumsmå samtför

kilo.vikthar än tremeravensom

EU

miljöpolitik.i EU:sgäller allmäntbetalarförorenarenPrincipen att
styrmedel förekonomiska attsiganvändafårMedlemsstaterna av

måsteåtgärderSådanaåtervinning.ochinsamlinguppmuntra
påbaserasberördademed samtsamråd parternaföregås av

Åtgärderna fårkriterier.ekonomiskaochekologiskavälgrundade
konkurrensförhållanden.snedvridnatillledahellerinte

Danmark

nickel-kadmiumbatterier samtimportörerochTillverkare av
varjebetalarnickel-kadmiumbatteriermonterademed fastapparater

har lämnatbatteriermängdför denavgiftmånad somen
Nickel-kadmium-bruk.förhareller egetverksamheten använts

ochtillverkareandratilllevereratsharochbatterier somvaror
avgifter.frånundantagnahar ärellerimportörer exporteratssom

och skatte-tull-avgiften skötskontrollochAdministration avav
myndigheten.

insamlingsboxar,information,förkostnadernaska täckaAvgiften
batterier,monteradefastförbrukadeborttagandeforutgifter av

administration. Föromhändertagandeslutligt samtinsamling,
nickel-kadmiumbatteri, åttakronortvåavgiftennärvarande är per
nickel-kadmiumbatteri ochmed fast monteratkronor apparatper

nickel-kadmiumbatterier.medpaketkronoråtta per

nickel-och småblyackumulatorerföravgifterlagEn omny
då denochapril 1996deni kraft 1 ersätterträderkadmiumbatterier

lagenenligt denskaAvgifternabekendtgörelsen.äldre nya
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deinsamlingmedsambandersättning imedfinansiera systemet av
batterityperna.aktuella

Kommentar

miljöfarligaavgifternatillämparDanmarkochSverige genom
dennämligenförespråkar,princip EU attbatterier somsomsamma

fördockomfattardanskabetala. Detska systemetförorenar
lagdansknickel-kadmiumbatterier. Ennärvarande endast omny
omfattaapril I996 kommerikraft den lträder attavgifter som

lagregleradeFinland saknarochblybatterier. Norgeockså
avgiftssystem.

överklagandeochTillsyn,4.8 ansvar

Sverige

reglernaefterlevnadentillsynNaturvårdsverket överutövar omav
ochimportörertillverkare,främstgällerTillsynenbatterier.

årfängelse i högstellertill böterkan dömas ettDessaleverantörer.
märkningsplikt eller lämnaröverlåtelseförbud,de bryter motom

dendrabbakanbatterimängd. Böteruppgifterfelaktiga somom
slutligtochbortforslingbestämmelsernabryter mot om

omhändertagande.

tillöverklagaskanNaturvårdsverketfattatsharBeslut avsom
till kammarrättenöverklagandeförvaltningsdomstol. Förallmän

prövningstillstånd.krävs

EU

nödvändigaEG-kommissionenunderrättaskaMedlemsstaterna om
kommissionensochfölja rådetsvidtagits föråtgärder attsom
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direktiv.

Danmark

tillsynSkattemyndighetenochtull-Danmark överl utövar
överträdelse skyldighetenbestämmelserna.efterlevnaden attavav

mottagningsstation ellerkommunalbatterier tillforslaellermottaga
betala avgift kanUnderlåtelsestraffas med böter.Falckstation att

fängelse.böter ellerstraffas med

Norge

efterlevnadentillsynforurensningsmyndigheten överNorgel utövar
bötesstraff utdömas. BeslutkanöverträdelserVidförordningen.av

tillkan överklagasförordningenstödtagits med avsom
departementetmyndighetellermiljöskyddsdepartementet somannan

bestämmer.
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Batteriavgifter och5

återlämningspremier

finansieringstyrning ellerförAvgifter5.1

skilda slagtvåteoretisktMiljöavgifter kan sett somvara av
ytlig betraktelse.vidlikadanaemellertid kan ut ense

används dåavgifter eller skatterfallet det sigI rör mansomomena
prisförändrat beteende. Dåtillincitamentönskar sätts ettettge

beteenden. Prisetförorenandeellerutnyttjandet.ex. resurserav
frånavsedd bortKostnadenofta artificiellt.blir är att styra

har endastmålet och intäkternaprimäradetbeteendet. Styrningen är
sekundär betydelse.

finansieringavgifter fördet i ställethandlardet andra falletI avom
och styrningdet primäraintäkternaviss miljöpolitik. Här är aven

vikt.beteenden mindrehar

batteriernamiljöfarligafallet med deiVad handlar det om
finansieringhandlarklar, detheltLagstiftningen är avom

frånavfallethandkostnader förlångsiktigasamhällets att ta om
avgifter förlagen 1990:1332Enligtbatterier.sådana om

samla ochföravgifterbatterier fårmiljöfarliga atttas ut
nickel-kadiniumbatterierbly- ochkvicksilver-,oskadliggöra som

får denanvänds. Avgifterlängreeller inteförbrukats tas ut somav
batterier.sådanaeller importeraryrkesmässigt hanterar

i förordningenavgifterna finnsbestämmelserNärmare om
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föregåendeibeskrivitsvilkenbatterier,miljöfarliga1989:974 om
sådanaavgift förbetalaskaimportörerochTillverkarekapitel. en

iståskaAvgifternamiljöfarliga.definierasbatterier somsom
miljöfarligamängddenuppgifterdeklareradetillproportion om

yrkesmässigibrukföreller importeratsöverlåtits egetbatterier som
verksamhet.

omhändertagandeslutligtförkostnadernatäckaskaavgifterErlagda
täckaocksåskabatterier. Demiljöfarligaallainformationoch om

Naturvårdsverketsblybatterierinsamling samtförkostnaderna av
nickel-kadmiumbatterier.uppgifterhandläggning omav

genomsnittligallt längrefåttgradvisharbatterierMiljöfarliga
avgiftensemellanförflytertidlängremedförvilketvaraktighet att
batterier.kasseradehanteringenslutligaoch deninbetalning av

därför fåttharkostnaderframtidatäckaförmedelFondering attav
betydelse.ökande

Batterifonden5.2

iRiksgäldskontoretvidfonderatssedan 1987Avgiftsmedel har en
bestodtidenförstadenUnderBatterifonden.fond,räntebärande

alkaliskamiljöfarligaavgifter frånmedelfondenshuvuddelen avav
1980-talet. Dennadelenbetaladesbatterier avsenaresom

definieraslängreintedensåutvecklatshar sombatterityp att
miljöfarlig.

miljoner kronor.totala saldo 29fondenshalvårsskiftet 1995Vid var
avgifterfråndelentillintäkterna störstahärrörNumera

1994/95. Denunder störstakronormiljoner42startbatterier. De var
insamlingenförersättningarkronor,miljonerutgiften, 27 avvar

miljonersmåbatterier 19frånIntäkternastartbatterier.dessa var
nickel-kadmium-frånuteslutandede komoch nästankronor

främstadenbatterierslagrörande dettaInformationbatterier. varav
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kronor.miljonerfonden, 5delsmåbatteriernasfrånutgiften av

Batteriavgifterna5

batterimängd.tillfördefteralltså erläggasskaAvgifterna
hanteringslutligkostnaderna föravspeglastorlek skaAvgifternas
fastställsnivåkostnadernasbatterityperna. Attolikadeav

långsiktiga balans.avgiftssystemetsförviktfårnågorlunda rätt stor
avgifternasfastställauppgiftvanskligmycketdock attDet är en

storlek.

och förbrunstensbatterieralkaliskamiljöfarligaAvgifterna for
kilogramkronornärvarande 23kvicksilveroxidbatterier forär per

dessahöjningaravsevärdaföreslagitNaturvårdsverket harbatteri. av
förslagkronor. Derasrespektive 1.500till kronoravgifter 170

medbatterieranvändningfrånbortdelvis tillsyftade styraatt av
uppskattningarursprungligenbaseradesdetkvicksilveroxid men

lagradehanteringenslutligadenförkostnaderna avav
informationfor denochbatterierkvicksilverinnehållande som

kvicksilver.medbatterierinsamlingeffektivför nåbehövs att aven

flertaländratsnickel-kadmiumbatterier har ettAvgifterna för små
otillräckligtochanvändningsmönsterändradegrundpågånger av

tillfrån 25avgiften 13höjdesbatterierdessainsamlingsresultat. För
underbatterikilogramtill 46 kronorsedanochkronor år 1992 per

1994.

viktharbilarstartbatteri förblybatterivarjeFör meren avsom
kronor.avgift på 40erläggsstyckkilogramän tre ennuper

år 1993.från kronornivån 32nuvarandetill denhöjdesAvgiften
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Administration5.3.1

avgifterna.roll i hanteringencentralNaturvårdsverket har aven

Naturvårdsverket.och registrerasidentifierasföretag skaBerörda av
batteriermängdverket denredovisa tillska företagenVarje kvartal

uppgiftermarknaden.svenska Dessadenöverlåtitsharsom
avgifter.företagensberäkningarverketsgrund förligger till av

batterikonton,skildaNaturvårdsverkets tvåbetalas tillAvgifterna
ochnickel-kadmiumochkvicksilversmåbatterierför ett annatett

åtskilt.hålls sedanmedleninflutnably.för startbatterier De

meddelaNaturvårdsverketavgifterna kanbetalarinteföretagenOm
föreläggandeneller importörentillverkarenbetalningsansvarigeden

beslutaVerket fårmed vite.förenaskan äveneller förbud, omsom
avgifterna.efterskänkaellersänkaatt

frånalla utbetalningarsedan 1991beslutarNaturvårdsverket om
insamlingför information,uppstårkostnaderavgiftsmedlen. De som

batterier kanförbrukadeomhändertagande ersättasslutligtoch av
finansieratmedlenhartvå åren ävenmedlen. De senasteav

förbrukning ochstatistikhandläggningNaturvårdsverkets överav
fonderas.avgiftsmedelResterandekadmiumbatterier.insamling av

batterifondensredovisatill regeringenårligenskaNaturvårdsverket
beräknaska ocksåkassabehållning. Verketochutgifterinkomster,

förslag tilllämnaochkalenderårkommandeutgifterna för
batteriavgifterna.ändringregeringen avom

blybatterierförSpeciell ordning5.3.2

lösningar haroch derasproblemskildaerfarenheterhel delEn om
avgifter föravgiftssystemetinom den del rörsamlats somav

delen ivägandedenStartbatteriernastartbatterier. utgör tyngst
insamlingintäkterna och derasdede störstaattsystemet gergenom
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utgifterna.medför de största

från startbatterier fonderas inte direkt efterResterande avgiftsmedel
också andrabetalats Naturvårdsverketersättningar avsätterut.att

andel fonden har nämligenStartbatteriernas imedel. ett stort
Avbetalningar måsteuppstod år 1991.underskott görassom

startbatterier kan fonderas.avgiftsmedel frånunderskott innandetta
avslutade tillAmorteringarna år 1998.ska vara

och slutligtersättningar for insamlingpraktiken administrerasI
återvinning startbatterier Returbattomhändertagande AB, ettav av

blybatterier,de svenska tillverkarnabolag bildats avsom av
avtal frånåtervinningforetaget. år 1993skrothandlarna Ettsamt

Naturvårdsverket ocharbetsfördelning mellanreglerar denna
tillReturbatt fördela medlenavtalet ska ABReturbatt EnligtAB.

information. Alltsedaninsamling, återvinning ochersättning för
relativt högt ochvärldsmarknaden legathar blypriset på1993

för insamlingenbart kostnadernaåtervinnin varit lönsam. Dåhargen
varit goda detmöjligheternabehövt harhar ersättas att amortera av

tidigare nämnda underskottet.

kvartalsvisregionala skrothandlarnaReturbatt betalar deAB stora
startbatterier till återvinningsföretaget.derasefter leveranser av

enligt schabloner förersättning förfårLeverantörerna transporten
det möjligt förskaolika Tankende regionerna. göraär att systemet

ersättning till lokala insamlare.mindredem betalaatt en

Returbatts bildandeblybatterier har sedanInsamlingsgraden för
eftersomoch under vissa år 120varit 100 procent,över procent

avgift med iinte har belagts medsådana batterierockså tassom
insamlingen.

underskott och överinsamlingekonomiska problem medEfter vissa
Avgifternastartbatterier börjat fungera bra.avgiftssystemet förhar

för alla aktörer i kedjan lämnatillräckliga incitamentgivithar att
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återvinning.förbatterier

kvicksilvermedbatterierSlutdeponering5.3.3 av

förändratsharkvicksilverinnehållerbatterierfrånIntäkterna som
med tiden.

mängdenhari brukvaritavgiftssystemetperioddenUnder som
betalasminskat. Numerakvicksilvermedbatterieravgiftspliktiga

ochknappcellstypbrunstensbatterieralkaliskaförbaraavgifter av
avgifterfrån dessa ärIntäkternakvicksilveroxidbatterier. nuför

föravgifterocksåbetaladesTidigareår.kronor300.000cirka per
till år 1992frambrunstensbatterieralkaliskamängder somstora av
innehållsittgrundavgiftspliktigaochmiljöfarliga avavvar

kvicksilver.

demängderifortfarandesäljsoch storasåldesbatteritypDenna
bandspelareficklampor,tillhushållenianvändningallmänhar en

innehållerlängreintedeutvecklats sådockhar attBatteriernamm.
miljöfarliga.definierasintedärförochkvicksilver som

ökarställetoch iminskatkvicksilveroxidbatterier harTillförseln av
alternativknappcellsbatterier. Dessaalternativaanvändningen av

ochändåsamlasdekvicksilvermängdmindreinnehåller menen
dåkvicksilveroxidbatterierna,slutligt sätthanteras somsamma

skilja åt.omöjliga atti ärknappcellerolika settdessa stort
avgiftsmedel.bidra medfondenalltså attbelastar utanAlternativen

förkostnadernaföränderligtavgiftsunderlaget ärärSamtidigt som
mycketkvicksilvermedbatterier etthanteringenslutligaden avav

dåsamlatsbatterierdenärvarande lagrasslag.speciellt För som
haranvändas. Detkunnatupparbetning harmetod förlämpligingen

teknosfárenska utgåmöjligtså långtkvicksilverfastlagts uratt som
slutligaske. Denskaintedärföråtervinningoch att

säkertdeponering sätt.ettkommerhanteringsmetoden att vara
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kronor år.närvarande lagringen 200.000 300.000kostarFör per-
slutlig deponering dessaför upparbetning ochKostnaderna av

uppskattas. belastninginte kunnatbatterier har Denännu av
hanteringen vissa batterier inteföljerbatterifonden att avavsom

sikt.sannolikt få betydelsefinansierats kommerhar störreatt

Ändrad för nickel-användning5.3.4

kadmiumbatterier

nickel-kadmiumbatterierna förändrasfrånUnderlaget för avgifter
kraftigt under l990-talet.ökat mycket IAnvändningen harockså.

for nickel-signaler begränsningarframförs kraftigadebatten om
sker till alternativ inteövergångkadmiumbatterierna och ärsomen

avgiftspliktiga.

relativt i nulägetbatterierfrån avgifter dessaIntäkterna är stora
inte hunnit bli särskiltUtgifterna harförväntas minska. ännumen

livslängd och dessutombatterier har långeftersom dessastora
relativtförbrukade. Hittills harlänge deverkar mellanlagras ärnär

återvinning.sluthanteringsamlats och lämnats tillfå

förmed framtida kostnaderförutse problemkan emellertidMan
nickel-kadmiumbatteriema.sluthanteringinsamling ochsäker av

väsentligt for dessaökaInformationskostnaderna kommer att
i bärbara ochnämligen främstbatterier. användningDeras är

batteridrivna.uppfattasnormalt intesladdlösa apparater somsom
oundgänglig förriktar sig till konsumenternaInformation är attsom

batterier.insamling dessasäkernå aven

avgiftssystemetUtvärdering5.4 av

miljöavgifterdistinkta slagteoretiska uppdelningen i tvåDen av
verklighet. Avgiftsslagenriktigt i komplexalltså intehåller en
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höjningföreslagenmedexempletiofta ihopblandas avsom
här kanavgifternakvicksilveroxidbatterier. Manför attavgifter ser

styrning.ochfinansieringfunktionerna,bäggekomma att ge
slutligdyrfinansieraimportörenbetalasAvgiften enavsesavsom

prishögtavgiftenhögasikt.lång Den ettmyckethantering ger
bort frånkommadärigenomkanoch att styraför konsumenten

användning.denna

utformning i praktikenfinansieringsavgifternaspåverkasDessutom
ochanvändningenstyrningochutvecklingteknisk avannanav

miljöavgifter förgällerdetviktspecielltpåverkan får närdenna stor
inverkarfaktorerSådanalivslängd.med långprodukter somen

sammanfattas ibatteriermiljöfarligaföravgiftermedsystemet
nedan.tabell 5.1

inverkan batteriavfallhanteringenmedFaktorerTabell 5.1 av

avfallshanteringenpåverkarFaktorerBatterityp som

tio årochmellan femlivslängdbatteriernasBly
sluthanteringengångskostnad for

tjugo årochfemlivslängd mellanbatteriernasKadmium
startbatteriemainsamlingkostsam änmer

sluthanteringengångskostnad för

omkring årlivslängdbatteriernas ettKvicksilver
startbatteriemainsamlingkostsam änmer

sluthanteringkostnad förlångsiktigmycket
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mindre studie för utvärdering batteriavgifterl medsystemeten av
och batterifond fann bl.a. faktorerna i tabellennämnsattman som

kan medverka till obalans i Finansiella underskottsystemet.ovan
har kan förväntasuppstått och uppstå igen. framtidaDen

främstosäkerheten insamlade mängder nickel-rör av
kadmiumbatterier.

fann liditövrigt myndighetens problemI medatt systemetman av
säkert identifiera alla avgiftsskyldiga och driva obetaldaatt

avgifter. befanns lida gränsdragningsproblemandraDet även av
i beskrivnade tidigare exemplen med överinsamlingsom av

startbatterier knappcellsbatterier. betonade i studienoch Man att en
aktiv tillsyn och sanktionsmöjligheter viktiga redskap förär att

måluppfyllelse och effektivitet isäkra systemet.

Vid studiens jämförelse med andra avgiftssystem fann fleraattman
olika alla haft problem i början. kan ha haftDessasystem system
finansiella förstaunderskott de åren då samtliga kostnader inte varit
kända eller inkluderade vid utformning. Efter några årsystemens
har dock visat tecken bli ekonomiskt effektiva.på attsystemen
Problemet har varit få balans mellan insamling och återvinning.att

tid innan återvinningsindustrin utvecklat kapacitet för alltDet tar
insamlat material. Slutligen visade jämförelsen avgiftssystemenatt
alla viss inlärningstid för bli effektivaremåste justeras efter atten
i måluppfyllelse.både ekonomisk och fysisk

för batterierPant5.5

batterierFrågan för har uppenbarligen symboliskpant storom en
betydelse. har framförts många till utredningenDet gånger att pant

nödvändig för tillräcklig insamling miljöfarliganåär att en av
dåbatterier. Tankegången konsumenten ska få de ekonomiskaär att

incitament behövs för lämna batterier till insamling i ställetattsom
för lägga dem i anförMan exempel ökadatt attsoporna. som en
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tomglasförhjälpmednås panterkunnatinsamling hargrad avav
returburkar.och

inköpstillfälletvidkonsumentofta attMed begreppet pant enavses
sedanvilketpantbeloppbetalarprisordinarie ettproduktsutöver en

förslagen påFleraåterlämnande.medsambandiåterbetalas av
mening,egentligihandlatintedock pantharbatteriområdet om

vidpremiefåråterlämningspremier. Den ensomutan om
vidbeloppbetalt någothainte extraalltsåbehöveråterlämnandet

inköpstillfállet.

striktarei denbådeinkluderasframställningen pantfortsattadenl
återlämningspremier.ochbemärkelsen

nickel-förFörslag5.5.1 pantom

kadmiumbatterier

förslagslutbetänkandei sittframförde ettMiljöavgiftsutredningen
nickel-kadmiumbatterier.uttjäntaföråterlämningspremieenom

propositionregeringensividaresedanutveckladestankegångDenna
Producentansvar1992:59i Dslivsmiljögod samt:90 Enl990/9l

i lagenändringförslagfickLagrådet omavfall.för ett enom
förkostnadernamedfördebatterier attmiljöfarligaavgifter för som

avgifterna.täckaskundepremier av

samlatsnickel-kadmiumbatterier inteeftersomframfördesFörslagen
samhälletdet uppsattaTankengrad.hög atttillräckligti avvar

nåsskulle kunna90minstinsamling procentmålet om en
återlämningspremier.medinförandet systemettavgenom

kretsloppsanpassad1992/93:180 EnpropositionregeringensI
premier.förslagingetdockframladessamhällsutveckling om

samlaåtagandefrivilligt attgjortnämligenhade ettBranschen om
nickel-kadmiumbatterier.förbrukadeallain 90 procent av
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departementsskrivelsennämndaingick i denförslagDet ovansom
och förnickel-kadmiumbatterieråterlämningspremier forgällde

Återlämningspremiernickel-kadmiumbatterier.inbyggdamedvaror
återtagningsskyldig,denbetalasenligt förslagetskulle ärut av som

batterier.yrkesmässigt överlåter sådana Dessavill dendet säga som
avgiftsmedel.från inbetaldafå ersättningskulle sedan

för batterier kronortill kronor 50skulle uppgå 10Premierna samt
batterier premiernasmonterademed fastochför kassetter varor

respektivelagrâdsremissen till 3 25imodifieradesstorlek senare
skulle dock gällarespektive kronor500tak på 200kronor. Ett per

respektivebatterierinlämningstillfálle för lösaochinlämnare
batterier.fast monterademedbatterikassetter och varor

varitbatterierna ellerpremier utgåVidare skulle oavsett varornaom
Premiernavid försäljningen.eller intebelagda med avgifter samt

höjdafinansierasallmänheten skulleinformation till genom
batteritypen.miljöavgifter for

beaktadespremienivåernatilltänktadeVid bedömningen attav
uttjäntaantaletlivslängd många årbatteriers tekniska är samt att

litet.och konsumentårbatterier eller apparater varper
jämförbarbli rutinaldrig kunnabedömdesBatteriåterlämningen en

premierreturburkartomglas, Högaåterlämningenmed etc. varav
samtidigtåterlämningsgrad.hög Menförutsättning fördärför enen

det skulle kunnaså högainte fickpremiernasåg attatt varaman
enbart förnickel-kadmiumbatteriertillverkalönsamt att t.ex.vara

skull.premiemas

på batterierochSkäl för5.5.2 pantemot

redanbatterierförmed nämntsTanken är attpant gesom
kasseradelämnaincitamentekonomiskakonsumenten att

ökadstimulera tillalltså skaförväntar sigbatterier. Man pantatt en
for tomglasexempelvis kunnatsådan effekt harinsamling. En ses
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returburkar.och

spridningenmiljövinsterförväntasEtt attpantsystem avgenomge
anförasResursfrågan kan ocksåförhindras.tilltungmetaller naturen

insamlingen kanökareftersomskäl; pantett mer resursersom
förbrukade batterierna.deåtervinnas ur

föreslagnainförande detBranschen pantsystemet.emot ett avvar
samla nickel-frivilliga åtagandebakgrunden till derasDet attvar

nämligenansågbranschenkadmiumbatterier. Inom att ettman
administrera.mycket dyrt och svårtskulle blisådant attsystem

finansieringen. Höjdagälldebranscheninvändning hosförstaEn
inte räcka till förnickel-kadmiumbatterier ansågsavgifter på att

avgifterinflödetpremieutbetalningar, eftersomtäcka framtida av
minska.förväntadesbatteritypfrån denna

otillräckligamed denhördeinvändningarAndra samman
med det faktum detbatterimärkningeniinformationen attsamt

skulle kunnabatterier. Ingenfinns så många mottagaretyper
egentligen omfattadesbatterierurskilja vilka systemet.avsom

eftersom premier inteolaga importrisk förSlutligen såg man en
grannländer.fanns i våra

hålla i minnetbatterierpå måstediskussionenI attpant manom
förpackningar. Batterierjämföras medenkelt kanbatterierna inte

laddningsbaravaraktighet. fallet medIhar bl.a. mycket längreen
fem till tio år. kanlivslängd på Manoftabatterier talar enman om

förlora i styrkadrivkraft kommerekonomiska attanta att pantens
efter lång tidsrymd.såen

till utformingförslagutredningen harI övervägt annan av
kortvarigt i samband medinförasskulle kunnaPantpantsystem. en

stället förbatterikampanj i Entidsbegränsad system.ett permanent
lagrasdra in batterier iskulle kunnasådan kortvarig pant som
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kunna omfatta alla batterierhushållen. Vidare skulle ett pantsystem
identifiera Bådaför kringgå problemen med batterierna. dessaatt att

möjligheter befunnits för kostsamma. skahar Om pantenvara ge
medförtillräckligt incitament dessa förslag många tiotals miljoner

i premiekostnader och dessutom medför de värdenkronor att stora
existerande insamlingssystem i kommunernagår till spillo då

raseras.

framförts sådanMånga andra idéer har En gårpant utanom pengar.
lämna uttjänt batteri ihandeln ska tvungen att ettattut vara

Förslagen dock inte lyckats kringgåför få sälja harretur att ett nytt.
administration och kontroll.behovet krävandeav en

skulleförenklad administrationnåEtt sätt att ett pantsystemaven
insamlingskedjan.införa premier för led i Det äratt ettvara senare

utnyttjas i Danmark. Premienden modell kommer att somsom
incitament inte konsumenten eller handeln denberör alltså utan som

och lämnar dem för slutligt omhändertagande.samlar batterier

andra länderi5.5.3 Pant

miljöfarliga batterierde reglernaeuropeiskal attangesom
utnyttjas förexempelvis kanekonomiska instrument attpant --

återvinning batterier. Införandetinsamling ochuppmuntra av av
ochdock föregås samråd med berördasådana ska partersystern av

kriterier.ekologiska och ekonomiskavälgrundadebaseras på
konkurrensförhållanden.Införandet medföra snedvridnafår inte

säkerställa upprättandetmedlemsstaterna skaVidare sägs attatt av
organiseras effektivt.ett pantssystem

förslag batterier.Nederländerna harl övervägt pantett omman
driva fram bättrehar inte antagits, används förFörslaget attmen

Enligt förslaget skulle motsvarande 2insamlingsresultat. man
förkronor lösa icke miljöfarliga batterier, kronor lösasvenska för 4
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ochbatterikassetterförkronor20batterier,miljöfarliga varorsamt
förslagTyskland haribatterier. Aven ettmonterademed fast om

insamlingen.förbättrafördiskuterats attpant

ochbly-återlämningspremier förmedinförsDanmark1 systemett
ersättningjanuari 1996. Enden 1nickel-kadmiumbatterier från

nickel-kgoch 120 kronorblybatterikgdansk krona perperen
förbatterierlämnardentillskakadmiumbatterier somges

ska skepremiernaFinansieringomhändertagande. genomslutligt av
batterityperna.aktuellaför deavgifterhöjda

i formspecialformÖsterrike pantslutligen har enavl avman en
lotteri.nationellttilllott stortett

Källhänvisningar5.5.4

kassabehållningochutgifterinkomster,Batterifonden -
1994/95budgetåretNaturvårdsverketRedovisning av

batterifondbatteriavgift ochUtvärdering av
oktober 1995Institute,ResearchGothenburgGRl -

Vos:BHans
PolicyEnvironmentallncentivesEconomic

withoutPolicy EuropeEnvironmentalEconomic Instruments a
1994:647TemaNordControl,Border

miljönvärdeSätt
styrmedelekonomiskaandraMiljöavgifter och

1990:59slutbetänkande, SOUMiljöavgiftutredningens

1990/91:90propositionlivsmiljö,godEn

1992:59avfall, DsförProducentansvar
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samhällsutvecklingkretsloppsanpassadEn
1992/93: 80proposition l

91/157/EEGdirektivRådets
vissa farligainnehållerackumulatorer ämnenbatterier och somom
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yttrandenSärskilda6

MiayttrandeSärskilt6.1 expertenav

Bengtsson

erfarenhetdet medsynpunkterprincipielladeredovisar härJag som
BatterierMiljöfarligaInsamlingStiftelsenarbetet ifrån av
förslag.utredningensställaanledningfinnaskanSIMBA att

batterierAlla

skall berörasbatteriersamtliga systemet.föreslårUtredningen att av

syfteursprungligautredningensmotverkaFörslaget riskerar att som
insamling ocheffektivskaåtgärdertillförslaglämnaatt gesomvar

påskynda övergångenbatteriermiljöfarligahanteringsäker samtav
batterier.miljöanpassademiljöfarliga tillfrån mer

härförSkälen är:

begreppetfokuseras påinsamlingen kommerInformation attom
vanliga, ickeidentifierarmänniskorflestavilket debatterier, som

försämradtillsinleder ihushållsbatterier. Detmiljöfarliga tur en
delen innefattartilloch kassetter störstainsamling apparater somav

batterierna.miljöfarligajust de

frånincitamentenminskarlikabehandlasalla batterier attOm
minskarIncitamentenmiljöanpassade batterier.miljöfarliga till
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avgift.samtliga batterier beläggs medytterligare Dettaattgenom
och de yrkesmässigt hanterargäller både konsumenter som

batterier.

öka ytterligare i och med insamlingenFörvirringen kommer attatt
batterier omfattar de batterier miljömärkta medsålunda ärsomav

t.ex. svanen.

batterierför generell insamling allafinns alltså riskDet att en av
huvuduppgiften, nämligen säkrainte kommer lösa attatt

insamlingen miljöfarliga batterier.av

Ansvar

delat mellan kommun ochUtredningen föreslår stat,ett ansvar
producent.

sammanhållet både ekonomiskt ochPrincipiellt bör ett ansvar,
skall bli effektivt möjligt.fysiskt, gälla för så Försystemetatt som

finnas förmåste förutsättningarreellt ska kunna tasatt ett ansvar
kostnader och intäkter.överblick kontroll åtgärder, Dettaoch över

kontinuerligtinnebär samhällets beslut avgifter måstebl.a. att om
föroch därmed uppkomna kostnaderfölja producenternas ansvar

insamling och destruktion.

samordnas med kommandeså detmåste utformasSystemet att
för omhändertagande elektronikskrot,föreskrifter och system av
januariplaneras bli infört 1 1998.som

inte tillgodosett dessa förutsättningar.Utredarens förslag har
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Slutsats

enlighetifunktioner,samtligaomfattarproducentansvarEtt som
börproducentansvar,förområdenandrainomgällervadmed som

fysiskadetmåsteomständigheterallaUnderutgångspunkten.vara
hållasansvaret samman.

och dessinsamlingssystemetÖversyn kontinuerligtskemåste av
ochtillförseltill bl.a.hänsyndärförutsättningar,ekonomiska tas

kunnajusteringar ska göraseventuellaårsmedelsförbrukning, för att
i tid.

hanteringkommandemedintegreraskunnamåste avSystemet
produkter.elektriskaochelektroniska

berördamedsamverkanigenomförasbör näraarbetetpraktiskaDet
sorteringInsamling,återvinnare. etc.ochinsamlaremyndigheter,

renhållningsföretagoch/ellermed kommunersamrådefterskebör
villkor.marknadsmässigagenomföras påoch

långtsåbatterierna,miljöfarligadebortfåmåletprimära ärDet att
dessadärför koncentrerasbörlnsamlingssystemetmöjligt.det är

batterier.
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yttrande PeterSärskilt6.2 expertenav

Wenster

Bakgrund

utredaren ska föreslå åtgärderbl.a.kommittédirektivenI attanges
miljöfarligaallainsamlingeneffektiviserar typer avavsom

vidspeciell vikt bör läggasocksåframhållerbatterier. Man att
börval aktörervid insamlingenkritiska faktorer t.ex. av som

producenter,mellanfördelningenmedverka, ansvaretsamt att av
ska analyseras.och andra aktörerkommuner

År kretsloppspropositionen.riksdag den s.k.enhällig1993 antog en
frammed lyftskretsloppssamhälle i samklangEtt ettnaturen som

kretsloppspropositionen konkretiserasTankarna iviktigt miljömål.
ekonomisktsammanhållet fysiskt ochinförande ettavgenom
medförtavfallslagstiftningen. harDettaiproducentansvar ett

förProducentansvar gälleravfallsområdet.systemskifte inom nu
gående planer finnsoch däck. Långttidningspapperförpackningar,

bilarbyggprodukter,för bl.a.producentansvarockså införa ävenatt
elektronikprodukter.el- ochsamt

regeringentillnyligen iharNaturvårdsverket rapporten -
utreda behov åtgärderuppdragregeringensDelredovisning att avav

givit sininförtsproducentansvarområden därpå syn-
insamlingsmålenuppställdadepekar påManproducentansvaret. att

ochdäck, Wellpappifrågafall redan uppfyllda,vissai är t.ex. om
returpappersinsamlingmålet förmedglasflaskor snartpant samt att

hari kretsloppsarbetettidtabellen.långt före Tempotuppnått,är
fullt utbyggda.inteinsamlingssystemallaökat, ärännutrots att

iregeringen producentansvaretNaturvårdsverket förordar att ger
detunderlättafortsatt stöd.nuvarande form Fördess attett

författning regleratinföra iinsamlingsarbetet villpraktiska ettman
materialbolag,producenternasmellansamrådsförfarande
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harsamrådFörslagetoch kommuner.entreprenörer om
Kommunförbundet.framförtsursprungligen av

producentansvarEtt delat

demontering,insamling,fördelatföreslåsutredningenl ett ansvar
avfall, därblirdessasmåbatterierbortforsling närsortering och av

det fysiskaoch kommunernaekonomiskadetharproducenterna
praktiska fördelar,kortsiktigahalösning kansådanEnansvaret.

producentansvar.förgrundprincipenmedstämmermen
förpackningar,förproducentansvarinförandetfrånErfarenheter av

ansvarsfördelningklar utgörvisaroch däcktidningspapper att enen
arbetet.praktiskadetförutsättning iviktig

införandeförslagframi vårläggerKretsloppsdelegationen ett om
produkter. Omelektriskaochelektronikförproducentansvarav

småbatterier blirallasamlarollgamlaåterfår sinkommunerna att
elektronikbranschenel- och att ettmycket svårtdet övertygaatt om

derasförbehövsfysiskt producentansvarochekonomisktsamlat
batterier. Ska dessainnehåller oftaelektronikprodukterochdel. El-
producenterna Omellertill kommunernaprodukter lämnasuttjänta

samlatallt åläggselektronikproducentema ettochel- trots
producentansvaretmissköterdet riskfinnsproducentansvar att man

kommaregeringen kanmål, varvid attoch uppnår uppsatta
kommunernarestprodukterna,handkommunernatvinga att ta om

städgumma.samhälletsrollendååtertar som

förbrukadeinsamlingfördelatInförandet ett avansvarav
avfallssektorn. Deninomaktörernafelsignaler tillsmåbatterier ger

producenternaförutökatutvecklingenpågående ettmot ansvar
förincitamentetocksåförsvagasDärmedstoppas upp.

ochåteranvändnings.ochutvecklaproducenterna att urnya
del iviktigvilketprodukter,bättre utgöråtervinningssynpunkt en

samhället.uthålligadetutvecklingen av
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för insamlingförslag delatutredningensOm ett avansvar m.m.om
genomförs, oeftergivligt kravuttjänta småbatterier är attett

utredningenkostnadstäckning för sitt arbete.får full lkommunerna
bildas tillverkare, importörer,därföreslås gemensamtatt ett organ

fåroch âtervinnare tillsammanskommunerinsamlare avgöra
för information, insamlingkostnadsersättningfördelningen mellan

föreslår lagstadgatSamtidigtoch återvinning. ett ansvarsom man
föreslåruttjänta småbatterier,samlaför kommunerna attatt man

praktiken ska slåssiikommunerna själva partsammansattett organ
med kommunernas olikatillsammansför sin ersättning. Detta gör

denfolkmängd, bebyggelsestrukturstorlek,förutsättningar, attm.m.
kostnadstäckning för sittmöjlighet få fullkommunensenskilda att

arbete begränsad.är

samordningsansvarKommunalt

samtliga aktörerssamordnabörKommunerna attansvaretges
producenterSåvälverksamheter. ärentreprenörer somsom

lagreglerad skyldighetska hakommunverksamma i attenen
inomsamordningsansvarsamråda med kommunen. Kommunens

kopplas till kommunensrestprodukthanteringen skaavfalls- och
medlokalt politisktövergripande roll attorgan ansvarsom

flertalvilket omfattarlokala intressen,olika ettsammanväga
och områdenfrågeställningar t.ex.som

återvinnings-utformning och lokaliseringFysisk planering, av-
stationer m.m.

opinionsbildning kommunensdärutbildning ochInformation,-
för bättre hanteringmöjligheter verkaförutsättningar och att en

tillsammans med denmånga,avfall och restprodukter är t.ex.av
service,olika kommunalinformationensamlade typerom av

förinomoch barnomsorgenskolan samt ramengenom
Agenda-arbete.kommunens

avfallsplaneringen där kommunenskommunalaDen-
renhållningsordning viktigt instrument.utgör ett
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1995:64Direktivl

batteriermiljöfarligaomhändertagandeochInsamling av

april 1995den 20regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

samladuppdragmed göratillkallas attutredaresärskild enEn
förbrukadeomhändertagandeochinsamling avm.m.översyn av

batterier.miljöfarliga

åtgärdertillförslagiresulteraskallövervägandenUtredarens som
tungmetallernainnehållerbatterier,hanteringensäkerställer somav

medenlighetskall ibatterierbly.eller Dessakvicksilverkadmium,
batteriermiljöanpassadeandramåluppställda ersättas merav

behandling påhand för ettochsamlasrespektive tas om
miljöriktigt sätt.

Bakgrund
g

miljöaspekterHistorik om

tillfällenvid olikaharbatteriermiljöfarligaåtgärderFrågan motom
1984/85:1 bet.18,bl.a.riksdag seochregeringbehandlats prop.av

bet.1984/85:6,I984/85:15,rskr.1984/85:JoU30, prop.
bet.1992/931180,1984/85:51,rskr.1984/85:JoU30, prop.
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ochkvicksilver-beträffande1992/93:344rskr.1992/93:JoUl4,
1990/91 :JoU l1990/91:36, bet.ochnickelkadmiumbatterier prop.

blybatterier.1990/91:77rskr. om

bet.1990/91:90,livsmiljögodproposition EnregeringensI
användningenföreslogs1990/91:73rskr.1990/91:JoU30, att av
användningenochupphörasikt skallblyochkvicksilver att av

helheti sinPropositionenkraftigt.minskasskallkadmium antogs
riksdagen.av

batterieribly kan ingåochkadmiumkvicksilver,Tungmetaller som
det klartbatterier i dagoch blykadmium ärackumulatorer. Föroch

Användningenmetaller.för dessaanvändningsområdet avstörsta
mittenkraftigt sedanminskatdäremotbatterier harikvicksilver av

knappcellsbatterierprincip baraidetdag1980-talet. I är som
kvicksilver.innehåller

batterierfå bort defortfarandevarit ochharMålet attär som
hanterahushållsavfall ochvanligtfrånmiljöfarliga attklassas som

intebatteriermiljöriktigt Depå sätt.hand democh ett somta om
hanteraskunnabedömtshittillsmiljöfarliga harklassatshar som

varit låtahargenomgåendehushållsavfall. Det atttematvanligtsom
insamlinginformation,förmed ochbatteribranschen ta ansvarvara

begärtsamtidigtharBranschenomhändertagande.slutligtoch
batteriavgiftbeslutbl.a.i formsida,samhälletsåtgärder från omav

insamlingsmål.uppställdaoch

regleringRättslig

förordningenibatterier reglerasmiljöfarligaHanteringen av
förordningenSyftet medbatterier. är attmiljöfarliga1989:974 om

frånoch blykvicksilverkadmium,miljöntillutsläppförhindra av
batterier.just

batteriermiljöfarligamedframgårförordningenAv att avses
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sammanlagt 0,025medackumulatorerbatterier och änmer
batterier med 0,4kadmiumochkvicksilver änviktprocent samt mer

viktprocent bly.

vidta åtgärder förskalloch importörertillverkarefrämstDet är som
inteackumulatorerochbatteriertill ärövergång somen

och förnödvändiga måttvidtamiljöfarliga. skall ocksåDe steg att
miljön till följdmänniskor eller påmotverka skadorhindra eller

miljöfarligaFörbrukadebatterier.miljöfarligahanteringenav av
eller påförsäljningsställenskall lämnasbatterier av

för deanvisad plats. Kommunernakommunen attansvarar
godkändtillmiljöfarliga batterierna transporteras en

behandlingsanläggning.

gäller delvisblybatterierNiCd ochnickelkadmium-För en annan
sådana batteriergivits såharordning. Dispens transporternaatt av

kommun.andrakan utföras änäven av enav

omhändertagandetoch påinsamlingenpraktiken fungerar såledesl
batterier.olikaolika för desätt typerna av

kvicksilveroxidbatterierochNiCd-Insamling m.m. av

miljöfarliga batterier,insamlingenorganiseradeSedan den av
har s.k.startade 1987årNiCd-batterier,kvicksilveroxid- och

kommunerna.iolika platserpåbatteriholkar placerats ut
insamlade batterierför holkarnaKommunerna töms,attansvarar

till Svenskbatterierna skickasmiljöfarligadeoch attsorteras
omhändertagande.för slutligtAvfallskonvertering SAKABAB

kommunernatill måstebatterierna skickas SAKABInnan sortera
också hamnar imiljöfarliga batterierna,bort de icke som

de insamlade batteriernabatteriholkarna. Vissa kommuner sorterar
NiCd-batterier,kvicksilverhaltiga,knappcellerefter batterityp -

miljöfarliga. Andra kommuneralkaliska och ickeeventuellt gamla
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batterier.miljöfarligamiljöfarliga och ickeibatteriernabarasorterar
till kommunernassänds vanligenbatteriernamiljöfarligaickeDe

osorteradeochkvicksilverhaltigadeHittills hardeponier.
bolageti avvaktan påfat hos SAKABbatterierna lagrats på att

Diskussionerkvicksilver.behandlingsmetod förlämpligfinner en
utarbetandetnaturvårdsverkochmellan bolaget Statensförs avom

kvicksilveravfall har Statensdet gällerbehandlingsmetod. När
redovisa huruppdragregeringensfåttbl.a.naturvårdsverk att

jfr dnrfortgårkvicksilveranvändningenavvecklingen av
M94/1960/6.M94/1825/6,

sorteradedelshos SAKABbatteriernalagrade utgörsDe av
ellerbatterieralkaliskainnehåller enbartfatbatterier, dvs. som

alla slags batterier. Deinnehållandefatdelsknappcellsbatterier, av
återvinningsbolagetvidare tillskickasNiCd-batteriernautsorterade

upparbetning.Oskarshamn förSAFT-Nife iAB

förfrivilligtbranschensigfebruari åtog1993 ettI ansvar
införandeformLagstiftning iNiCd-batterier. pantförbrukade avav

jfralternativtidigarehadedessa batterier övervägts ettsom
Åtagandet bl.a.innebär1992/93:180.och1990/91:90 prop.prop.

minst 90skall samlajuli 1995den lbranschen fr.o.m.att
NiCd-batterier.förbrukadei landetsamtligaprocent av

batteriernasÅrsmedelsförbrukningen tillmed hänsynberäknas tagen
skall samlas60delmåltekniska livslängd. Som procentattangavs

juli 1994. Enden lverksamhetsåret, dvs.under första per
miljöfarligainsamlingStiftelsenbranschorganisation, avgemensam

verksamheten.administreraförbildatsharbatterier SIMBA, att-
insamlingssysteinbyggtår 1993under höstenharSIMBA ettupp
inköpsstället ochNiCd-batterier återlämnasfrånutgår attsom

upparbetning.förSAFT-Nifetill ABdistribuerasvia posten

tvåpraktikensåledes iskötsNiCd-batterierInsamlingen avav
kommunerna.ochaktörer SIMBA-
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blybatterierInsamling m. m. av

insamling ochmedförsöksverksamhetinleddesapril 1989l en
beslutblyackumulatorer. Genomförbrukadebortforsling avav

januari 1991infördes i permanentriksdag ettochregering
rskr.1990/91 :JoU lbet.1990/91 :36,återtagningssystein prop.

principenochförsiktighetsprincipenpåbaserat1990/91:77. Det är
produkter,kemiska1985:426enligt lagenproducentansvar omom

skyldigkemisk produkt ärimporterarellerhanterardendvs. ensom
skadamotverkahindra ellerforbehövsåtgärdervidta de attatt som

föroreningaråtgärdsprogrammiljön.eller i l motmänniskor ett
bl.a.blybatteriersäljerdenåläggs attblybatterier,miljön fråni som

batterier.förbrukadesådanatillbakata

regeringenbemyndigades attåtgärdsprogrammetfinansieraFör att
blybatteriereller importerartillverkar attföretagålägga genomsom

slutligtochinsamlingförkostnaderbetalamiljöavgiften
fastställdeRegeringenbatterier.uttjänta attomhändertagande av

iräntebärande kontotillförasskulleavgiftenmedlen från ett
batterifonden.s.k.denRiksgäldskontoret,

förordningenireglerasblybatterierHanteringen omnumeraav
batterier.miljöfarliga

bolagdettablybatterier. linsamlingenförReturbatt AB avsvarar
nämligenbranscher,berördaföringår representanter

återvinningsföretagetochskrotbranschenbatterileverantörer,
kronorblybatterier 40förAvgiften ärBoliden Bergsöe. pernu

tillblybatterier gåravseendebatterifondenMedelbatteri. ur
till bl.a.utbetalningarnaadministrerari sinReturbatt AB, tursom

vidåtervinnslandetinomförbrukasblybatterierinsamlare. De som
anläggningLandskrona. Dennaanläggning i tarBoliden Bergsöes

grannländer.nordiskabl.a. vårablybatterier frånäven emot

miljöministrarnanordiskaundertecknade dejuni år 1994l en
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insamlingsamarbetenordisktministerdeklaration omomgemensam
länder åtogsamtligablybatterier därförbrukadeåtervinningoch av

insamlingsnivå 95årligsig procent.omen

batterifondenAvgifter -

1990:1332enligt lagenbetalarimportörerTillverkare och om
säljsbatterieravgift för debatteriermiljöfarligaföravgifter somen

kostnadernaskall täckaavgiftermarknaden. Dessasvenskaden
batterierna. Föromhändertagandeslutligtinformation ochfor av
insamling. Förtäckaavgifternaskall ävenstartbatterierna
naturvårdsverksavgiften Statenstäcks ävenNiCd-batterierna genom

Avgifternaförsäljningsstatistik.ochinsamlings-handläggning av
dvs.Riksgäldskontoret,hosräntebärande konton ettpå tvåsätts

blybatterier.forochsmåbatterierför ett

batterieralkaliskaforkilonärvarande kronor23Avgiften förär per
kansammanhangdettakvicksilveroxidbatterier. nämnas attIoch

tillhemställanmedkommitnaturvårdsverk harStatens en
respektive 1till kronoravgiften 170höjningregeringen avom en
verket bl.a.enligtskullehöjningsådankilo. Enkronor500 per

omhändertagandeslutligtförtillgängligamedel finnssäkerställa att
inärvarandeforberedsförslagbatterier. Dettadessaav

regeringskansliet.

kronorNiCd-batterier och 40kilo förAvgiften kronor46är perper
styck.kg3startbatterier änblybatteri väger permersom

beslutatbl.a.juni 1994den 30 attvidareRegeringen har som
avseendebatterifondenutbetalningarvillkor förövergripande ur

upparbetningfördebiteratsfondensedangällerNiCd-batterier att
fonderasmedlenfonden influtnatilldeminst 50skall procent av

batterityp.dennaomhändertagandeslutligtframtidaför av
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Erfarenheter

NiCd-batterier

riks-dagsbeslutregerings- ochenligtKadmiumanvändningen måste
190/91:73,rskr.1990/91:JoU30,bet.jfr 1990/91:90,prop.

varitanvändningsområde harväxandekraftigt.minskas Ett
först skallNiCd-batterierna dessaMålet förNiCd-batterier. år att

NiCd-batterierna skallalternativ.miljöskadligamindremedersättas
inteutfasningentidpunkt förfasas helt. Någon är ännusedan ut

åtagit sigbranschenharden juli 1995fastlagd. Till l nämntssom
landet förbrukadesamtliga iminstsamla 90 procentatt av

branschenvisar b1.a.erfarenheterHittillsNiCd-batterier. attvunna
mål.klarar detta SIMBA:sinteenligtSIMBA utsagoegengenom

tillkunna samlaskommerendast 60 procent attär attprognos
årtill slutet 1997.endastårsskiftet 1995/96 och 80 procent av

informationbatterifonden tillfrånEnligt krävsSIMBA pengarmer
fonderingskravet50-procentigadetdärför krävtoch harSIMBA att

såtill endast 40minskastill batterifonden bör procent att man
harinformation. Vidaremedel förtilldärmed får tillgång mer

insamlingsmålet 90slutligadetbegärtSIMBA procentatt om
omprövas.

batteriernamedproblemkommunerhar mångaDessutom sorteraatt
Därför skickas allaNiCd-grupp.ochi kvicksilvergrupp typerenen

ytterligareinnebärtillbatterier SAKAB. Dettamiljöfarliga enav
viadeNiCd-batteriernahanteringen omvägenkostnad för när tarav

försvårarSAFT-Nife ochdirekt tillskickasi stället förSAKAB, att
batterierna.behandlingenden slutliga av

visatvilket hari insamlingen,inblandadeaktörerfleraDessutom är
inte tydligtharför konsumenten. Detsvårighetersig innebära

med de olikavända sigbörframgått till typerna avvem man
tillbaka.skall lämnasbatterier dessamiljöfarliga när
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Kvicksilveroxidbatterier

anförsgod livsmiljöproposition Enregeringens att1
alternativ såmed andrakvick-silveroxid-batterier bör snartersättas

böroch förbudtill år 2000möjligt övervägaseller attsenastsom
såledesfrivilligt. Måletskerintesådan övergång är attom en

Vidareavvecklas.kvicksilveroxidbatterierna skall är
insamlingsmålet 90 procent.

höga, dockrelativtinsamlingsnivåernavisarErfarenheterna äratt
i olikaredovisatshöga 85-90såinte procent somsom

kvicksilver-oxidbatterierfrånövergångenTakten påsammanhang.
snabb.inte tillräckligt Dettaalternativmiljöanpassadeandratill är

för närvarandebatteriernaOmhändertagnakombination med dei att
lagretinnebärvid SAKABbehandlas växer.inte kan att

Blybatterier

användningenföreskrivs ocksålivsmiljögodpropositionen En1 att
blybatterierföravvecklas. Målet ärsikt börbly på enav

visarErfarenheternaminstinsamlingsnivå 95 procent. en
effektiv insamlingberorDettainsamling 100över procent. en

batterier från bl.a. vårafårkanske också ta emotattmen
nordiska grannländer.

År miljonerbatterifonden 25underskott iuppstod1991 ett ca
År tillersättningenminskadesbatterityp. 1992för dennakronor

intäkterkostnader ochkraftigt såbidragsmottagarna att
till kronor.kronor 40avgiften från 32höjdesbalanserades. Vidare

det år 1991amorteringbekostaravgiftshöjningendelEn avav
uppgiftenligtnaturvårdsverk harunderskottet. Statensuppkomna

det uppkomnamed Returbatt ABöverenskommelseslutit attomen
och med den 1medel frånunderskottet skall attamorteras genom

betalad.skuldenamorteringen tills dessför ärjuli 1994 attavsätts
avbetalningstid år.Beräknad 5är
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det inom EUuppmärksammasocksåbörsammanhangdetta attl
och med9l/157/EEG. lbatterierdirektivfinns ett om

samtligaomfattasdirektivgenomförandet detta typer avav
dvs.batterier,miljöfarligaFörordningen ävenblybatterier omav

utsträckning har dessaindustribatterier. vissltruckbatterier och
och belastatinsamlingssystemetsvenskai detredan ingåttbatterier

batterityper ialla dessadock intefinnsbatterifonden. Avgifter
dag.

Batterifonden

sigvisatharbatterifonden. Detgällersärskild fråga t.ex.En vara
efterhand. Vidareitill fondenavgifterobetaldadrivasvårt att

olika tidpunkter.ersättning vidolikabatteritypernade olikakräver
slutligtför bl.a.användaavgifterMöjligheterna attutatt ta

vilketbatterityperna,för de olikaolikaocksåomhändertagande är
kontrollmöjligheterna.ochadministrationenförsvårathar

Uppdraget

bytabitkommit påvisar har väg utErfarenheterna attatt en
ochInsamlingmiljöfarliga.mindrebatteriermiljöfarliga mot

miljöfarliga batterierförbrukaderesterande äromhändertagande av
hel delerfarenheternaSamtidigt visarutveckling.underockså att en

miljöfarligamindretillövergångenbåde införåterstår göraatt
ochinsamlingochinformationoch förbatterier om

batterier.miljöfarligaomhändertagande m.m. av

och beskrivakartläggauppdragdärför isärskild utredareEn attges
skyndar pååtgärderkompletterandeföreslåutvecklingen samt som

batterier intebatterier tillmiljöfarligafrån ärövergång somen
uppdragnaturvårdsverk har imiljöfarliga.klassade Statens attsom

fortgår,kvicksilveranvändningenavvecklingendels redovisa hur av
och heltäckandeeffektivareförutarbeta åtgärdsprogramdels ett
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innehålleroch produkteruttjäntainsamling varor somav
kvicksilver.

ochkadmiumanvändningenför sin delUtredaren skall överse
fasa användningenmöjligheternalämna förslag att ut av

Utredaren bör i dettatidsplan för detta.kadmium med en
Kemikalieinspektionen och Statenssamråda medsammanhang

studera och analyseraingårnaturvårdsverk. uppdragetI även att
i andrablybatterier i Sverige ochalternativ tillutvecklingen av

länder.

för insamlingnuvarandeUtredaren skall översyngöra systemaven
därvidbatterier. Utredaren skallmiljöfarligaalla typer avav

befintliganackdelar medredovisa för- ochanalysera ochkartlägga,
ochalternativdärmed också olikasamband bör övervägasIsystem.

återtagande. Erfarenheternanuvarandejämförelse medutvärderas i
beaktasavfallsområdet börinsamlingssystemandra slagsfrån

främst inomandra länder, EU.erfarenheterna frånliksom

effektiviserarföreslå åtgärderskallUtredaren även som
vid kritiska faktorerspeciell vikt läggasinsamlingen. förslaget börI

bör medverka,aktörervalvid insamlingen t.ex. somav
underlättarmekanismervidinformationsinsatser samt som

behandlingsmetod ellerbaseradbatterierutsorteringen av
sammanhangi dettaUtredaren skallekonomiska styrmedel.

producenter och kommunermellananalysera fördelning ansvaretav
för- ochutredaren belysaVidare skalloch andra aktörer.

styrmedel,ekonomiskaadministrativa ochmednackdelarna som
ochlagstiftningövrigåterlämningspremier, producentansvar,t.ex.

bransch-åtaganden.frivilliga

behandlingomhändertagande ochhurskall belysaUtredaren även
förslagutvecklingen lämnafortsattabedöma deni dag, samtutser

uppmärksamma nämndautredarenförbättringar. börtill Här
naturvårdsverk bl.a. innebärregeringsuppdrag till Statens som
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kvicksilver.avvecklingenpåskyndaföråtgärdsprogram att av
verkets arbeteinformeraddärför hålla sigUtredaren bör om

området.

Även batterifondenavgiftsñnansieringen ochfrånerfarenheterna
redovisa för-skall därföranalys. Utredarenmotiverar närmareen

i vilkenochnuvarandemedoch nackdelarna övervägasystem
förslag till sådanaförändras läggautsträckning detta behöver samt

NiCd-batterier finnsochkvicksilveroxid-förändringar. För
tillämpningsområden.inom mångaalternativmiljövänligare

Övergången förhållandevis snabbt.alternativ skermiljövänligaretill
följd den långakommer tillbatteritypernaaktuellaDe av

åtskilligaavfallshanteringen under år.i Detlivslängden ingå äratt
för insamling ochframtida kostnader täcks,viktigtdärför att

intäkter tillinte längrebatteriernaomhändertagande, även när ger
fonden.

och värderaockså analyseraskall utredarensammanhangetI om
ändamålsenliga ochdetnuvarande avgiftssystem är mest

strukturtill batterifondensförslagetkostnadseffektiva Isystemet.
utfasning detidplaner förvid fastställdaspeciell vikt läggasbör av

debedömning börbatterierna.miljöfarliga i En göras överämnena
Utifrån dennabelastar fonden.långsiktiga kostnaderna som

batteriavgifterna ochnivån pålämnasbedömning bör förslag om
gäller fonden bördetrespektive batterityp.utgiftsramarna för När

avkastning,uppmärksamma frågorutredaren även om
resultatuppföljning ochadministration ochbalansproblem,

i dessa delar.förslag ocksålämnauppkomna underskott samt
samråda medbatterifondenavgifter ochbör i frågorUtredaren om

Riksrevisionsverket.

förslag inkl.redovisa hur deUtredaren skall även
EG-reglernaförhåller sig tilllämnasförfattningsförslag omsom

i övrigtomhändertagande avfallbatterier och ävensamtav
på förslagen.analysera EU-aspekterna
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tillämpliga delariskilda alternativ beaktasVid övervägande av
septemberbeslut den 1994regeringens lgrundtankarna i om en

regeringskanslietisystematisk genomgångförordning av
marknadseffektiviteten.gällersärskilt detföretagsregler, när

arbetsformerTidsplan och

Utredarennovemberden 1995.redovisas 30Uppdraget skall senast
medsamrådanämnda myndighetertidigareförutom medskall även

framför läggahar tillkallatsutredaresärskildeden ett nyttattsom
Miljöbalk dir. 1994:134.Förslag till

kommittéer ochtill samtligadirektivregeringensarbetet gällerFör
konsekvenserregionalpolitiskaredovisningsärskilda utredare avom

dir. 1992:50.

Miljödepartementet
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frånSamrådsskrivelse2

Riksrevisionsverket

Riksrevisionsverket
finansieringochavgifterredovisning,förAvdelningen

l-28/EM1995-1

frågorvissabatteriutredningenSamråd med somom
förframtida systemochbatterifond ettdagensrör

batterier.förbrukadeomhändertagande av

Inledning

samråd medbegärthar1995:64dirBatteriutredningen
kdenfrågorkring rörRRVRiksrevisionsverket ssom

erhållitRRVsamrådet harförunderlagbatterifonden. Som
sammanträffat medocksåharRRVutredningen.dokumentation från

de frågordiskussion kringförsekreterareutredningens somen
omfattar.samrådet

till,kommentarerallmännaomfattatillbegränsatsSamrådet har att
förfogande.ställts tilldokumentationpå, densynpunkteroch som

enskildatill hurrekommendationerellerförslagingalämnarRRV
kringförsdiskussionallmänlösas. Enfrågor bör

forframtida,och ii dagens, systemfinansieringsfrågan ett
nackdelar medochbatterier.förbrukade För-omhändertagande av

utgångspunkter.allmännafrånbehandlaslösningartänkbara mer
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Bakgrund

Statsmakternas ambition vad gäller k miljöfarliga batterier delsärs
ska ske från tillövergång sådana miljövänliga alternativatt en mer

och dels ska finnas säkerställer deatt ett system attsom
miljöfarliga batterier redan finns i bruk, och kommer attsom som

fortsättningsvis,säljas hand på miljömässigt riktigttas ett settom
de förbrukade. detta ändamål tillkomFör årär 1989när

förordningen miljöfarliga batterier 1989:271 där det finnsom
regler märkning, insamling, tillsyn och uppgiftslämnande.a om

förordningen stadgas också importörerI och tillverkare skaatt
erlägga avgifter med varierande belopp för vissa miljöfarliga
batterier säljs den svenska marknaden. Avgifternasom
finansierar hanteringen insamlingmed och omhändertagandea

batterier. viss andel influtna medel fonderasEn iav av en
batterifond för säkerställa framtida finansieringävenatt av
hanteringen.

Batteriutredningens uppdrag kortfattat nuvarandeär överatta se
och föreslå fortsatt framtida utformning med hänsyn tillsystem en

önskemålet alla miljöfarliga batterier ska samlas ochatt typer av
hand. Idag omfattas alla miljöfarligainte batteritypertas om av

Ansvarets fördelning mellan producenter, kommuner ochsystemet.
andra aktörer analyseras.ska också

Producentansvar frivilligt lagstadgateller-

Regleringen i förordningen miljöfarliga batterier innebär attom
tillverkare och importörer ålagts begränsat lagregleratett
producentansvar. Vad gäller graden frivillighet respektiveav
lagreglering producentansvar finns från teoretiskettav en
utgångspunkt flera tänkbara lösningar mellanting mellanutgörsom
ytterlighetema fullständig lagreglering respektive fullständig
frivillighet. producentansvar för batterier omfattarEtt flera aspekter
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hanteringfysiskalternativ,miljövänligautveckling avt avsom ex
kontroll.ochtillsynfinansieringbatterier,insamlade samt

lagregleratinnebärbatteriermiljöfarliga ett-Förordningen ansvarom
för självabatterier. Ansvaretinsamlingochmärkningför ava

dock inte. Dereglerasbatteriernaomhändertagandetslutligadet av
återvinningochomhändertagandelagring,bildats forbolag avsom

producentansvar.frivilligtföruttryckbatterier kan ettsägas vara
blybatterieromhändertagandetombesörjerReturbatt AB avsom

sammanslutningbatteriforetag,tvåbildades avt enavex
AB.Boliden Bergsöemetallverketochskrothandlare

mellandelatkanfinansieringen sägasförAnsvaret vara
förharProducenterna ansvaretochproducenterna staten.
tillavgifterinbetalningochförsäljningenredovisning avav

Därefter statenansvaretNaturvårdsverket SNV. övertas genomav
liksomverksamhetenfinansieringlöpandeombesörjerSNV avsom

medel.fonderadeförvaltning av

förordningensefterlevnadentillsynförharSNV ansvaret avav
verkställighetenforföreskriftermeddelaocksåregler. fårDe av

förordningen.

omfattningproducentansvaretstillKommentarer

samrådBatteriutredningenfrånönskemålettolkathar somRRV om
hand börförstailämnassynpunkterochkommentarerdeatt som

utgångspunkt isinhaochfinansieringssystemlagregleratettavse
batterier.miljöfarligaförfondochavgifterförnuvarande system

nuvarandeförändringartill systemförslagingalämnarRRV menav
lagregleringfrågankringkommentarerallmännahär några omger

finansieringen.gällervadfrivilligheteller

allmäntfinansieringlagreglerad rentsynpunktgenerellEn är att
säkerhetochstabilitetlångsiktig garanti förtorde kunna störrege



Bilaga 2032SOU 1996:8

seriösa ochfleraBranscher medi finansieringssystem. större,ett
för godnaturligtvis också ståkanaktörerfinansiellt stabila en

baserat påofrånkomligttordesäkerhet, det systematt ettvaramen
utsträckningenskilda i någonorganisationer ochfrivillighet från
präglar allekonomiska riskerför sådanablir utsatt som

kommerintäkterna successivtsituation därnäringsverksamhet. En
begränsad period byggagäller underdetminska och där attatt en

falla underkommerkostnaderfinansiering utatt ensomupp av
beakta.aspekt viktigaredennaframåt i tiden,lång period ängör att

enligtfinansielltför lagreglerattalarDetta ettsammantaget ansvar
i den meningenidagprinciperi att statenstort somsamma

för såväl uppbördvillkorenliksomfastställer avgiftsnivåerna, som
medel.utbetalning av

fondsystemochNuvarande avgifts-

ochtillverkaremiljöfarliga batterier skaförordningenEnligt om
definieradei förordningenavgift för vissaförsäljare erlägga en

förvaltartillkvartalsvis SNVerläggsbatterityper. Avgiften som
hanteringfinansiera denförmedel användsmedlen. Influtna att av

bolagutförs debatterieromhändertagandeinsamling och som avav
fondens medel skaandeländamål. vissEnbildats för detta avsom

RGKRiksgäldskontoreträntebärande konto hosockså fonderas på
kostnader.framtidaför finansieraatt

ochför blybatterierolika konton,tvåBatterifonden redovisas ett
utbetalda ersättningarinflutna medelsmåbatterier. Såvälförett som

redovisningarderespektive batterityperna. Avhålls åtskilda för de
medeltäcker influtnaframgår idagtagit delRRV attavsom

verksamheten harden omfattningmedutbetalda ersättningar som
mkrsaldo till 29uppgick fondensnärvarande. 95-06-30för Per ca

konto hos RGK.räntebärandefanns insatt påmkr25,5varav

redovisning hurfinns ingentagit delunderlagdet RRVI avav
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sammanställdafinnshellerberäknats. lnteavgiftsnivåerdagens
kostnaderochvolymerframtidaför,elleruppgifter prognoserom,

därför ingenfinnsomhändertagande. Detinsamling ochvad gäller
riktigtavgiftsnivåerdagens ärbedömningmöjlighet till omav

förkrävsfonduppbyggnadsådanföravvägda att somge en
avgiftsintäkterna såkostnaderframtidaalla närfinansiering av

regeringenhar tillhelt upphör. SNVellerminskarsmåningom
förfrämsthöjda avgifterkraftigtförslaginkommit med om

motiverarkr/kg. SNVtill 500kr/kg lkvicksilverbatterier från 23
bör skapasstyreffektstarkmeddelvishöjningenkraftigaden att en

debatteritypen. Menanvändningenminskaför att av
skrivelse tyderigjorts SNVsberäkningaröverslagsmässiga som

framtidatill demed hänsynför lågavgiftdagensockså på äratt
omhändertagande.förkostnaderna

Avgift skatt-

skatt.och inte DenavgiftordetBatteriavgiften sägerär enensom
förkostnadenskaavgiftskillnadenprincipiella motsvaraär att en

likhetkoppling.denna Eninte harskattmedanmotprestation enen
bådeanvändasbåda kanavgifterochmellan skatter är att som

avgiftmellanKopplingenfinansieringskälla.ochstyrmedel ensom
kopplingentydligasteolika stark. Denkanmotprestationenoch vara

tjänstellerbestämdför vissprisetavgiftenfinns utgörnär varaen
täckaförberäknatsavgiftenoch därerhåller attmotpartensom

tjänsten.ellerproducerakostnaden för att varan

diffus.kopplingen någotbatteriavgiftermedfallet ärl mer
direkterhåller inte någonproducentenrespektiveKonsumenten

betalasmedlenrespektivebetalasbatterietmotprestation närnär
och delvisframtida,istället täckaskaAvgiftentill fonden. en

alla batterier.omhändertagandeochinsamlingkostnad förokänd, av
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fmansieringsformeralternativaTänkbara

dagens avgifts- och fondsystemAlternativen till som
antingen skatteñnansiering ellerfmansieringsform torde ettvara

föråläggande för producenterna för såväl hanteringatt somansvara
finansieringen i sin helhet.

Skattefinansiering

verksmahet kan ske antingenSkattefinansering attgenomav en
allmännañannsieringen inom för statsbudgeten med desker ramen

till förfogande ellerskattemedel redan står att engenomsom
lämpligt skatteunderlag införs förpunktskatt med att generera mer

för den aktuella verksamheten.eller mindre öronmärkta medel
intention i det här falletEftersom statsmaktemas är atta

användningminska tillverkning ochåstadkomma styrmedel för att
skullemiljöfarliga batterier torde punktskatt detvara somenav

batterier skatteunderlag.bli med sådanakunna aktuellt som

skattefinansiering det redan finnstänkbart förEtt är attargument en
kanuppbörd punktskatterrutiner för administration och somav

redovisnings-utnyttjas. efterlevnadenockså tänkbartDet är att av
med de allmäntinbetalningsskyldigheten kan bli bättreoch

förknippadesanktioner och påföljder finnsregler försträngare som
dokumentationmed deklarations- och skattskyldighet. den RRVI

del problem idag dels svårighetentagit framkommer är attatt ettav
ochavgiftsskyldiga tillverkaremed säkerhet identifiera alla

dels driva obetalda avgifter. Någonimportörer och att
revision ochtill Skattemyndighetens möjlighet tillmotsvarighet t ex

vidkunna åstadkommasskönsbeskattning torde inte
avgiftsfmansiering.

skattefinansiering allmännatalarVad är attemot asom
fonderasskattemedel intepå avgift ellersättssättsamma som en av

finansiering framtida kostnader. skatt beräknas förför Om enav
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skatteintäkternakostnader kommerframtida atttäcka sådanaatt
kostnadernasamtidigtde första årenkostnadernaöverstigavida som

upphört.skatteintäkternaskattemedelandramed närtäckasmåste
detaspektviktigavgiftellerskatt är attFör acceptansen enenav

batterieranvändareochproducenterdetbör framgåtydligt äratt av
framtidensförorsakar.dessa Förkostnaderdestår förocksåsom

upplevaskopplingdennaknappastkommerskattebetalare att som
med skatter.finansieringen skertydlig om

för finansieringenProducentansvar

frivilligaellerlagregleringalternativetandraDet är att genom
producentemasomfattningenfastläggaöverenskommelser ansvarav

demdärefter överlämnaochomhändertagandeochför insamling
såväl kraventillocksålämpligtde finner attdet sättatt se

ifinansierad.blirhanteringenuppfylls attsom

finns hosambitionallmännatalar denlösningsådanFör somen
tordeBranschenmöjligt.regleringlitesåstatsmakterna mot som

förkrävskunskaperdehautsträckningi högreockså än staten som
förkrävskostnadsberäkningaroch attdegöraatt somprognoser

vilka tillkostnaderframtidafinansieringstabil storutforma aven
osäkrapåbaseratberäknasdel måste prognoser.

dettalarfinansiellt ärlagreglerat attsådan ickeMot aett ansvar
angelägetmiljöskälframföralltdet ärhantering därfråga avom en

batterier minskarmiljöfarligaanvändningensåvälför attstaten av
oskadliggjort. Dettainnehållet blirmiljöfarligadetattsom

harförhållandetliksomverksamheten,i att statensamhällsintresse
lagregleradföruppfylls, talarmålenfördet attansvaretyttersta en

kontroll.statligfinansieringsform under

fondsystemochavgifts-till dagensKommentarer

och allmännakommentarernågraavsnitt lämnasefterföljandeI
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fondsystem.avgifts- ochdagenssynpunkter på

fondbegreppetAllmänt om

kan användas fördefinitionentydigingenfond har utanBegreppet
förvaltningredovisning ellerförolika formerflerabenämnaatt av

självständigt juridisktmindreellerfond kanmedel. En ett mervara
ochförvaltningliksomorganisation,ochändamåldärorgan

ellersällan i lagreglerade, intestriktmedlen,användning ärav
emellertid ocksåkanfondförordning. ettEn snararevara

medelför betecknaredovisningstekniskt begrepp reserveratsatt som
särskild regleringorganisationinomvisst ändamålför utanett en

medlenoch iblandanvändning,ellerförvaltningfondens attutanav
övriga tillgångar.organisationenshålls åtskilda från

nuvarande kdensistnämnda kanexempel detpå sägasEtt svara
avgiftertill fonden bestårInbetalningarnabilskrotningsfonden. av

delentillutbetalningarna bestårochbelastar bilar störstanyasom
sin bil förlämnarbilägarepremier tillutbetalningar somavav

inteemellertidBilskrotningsfonden saldoskrotning. motsvaras av
inbetalningarAllaavskiljts för fonden.medelnågra särskilda som

medlencheckräkning ochdirekt tilloch utbetalningar sker statens
ellerberäknasi övrigt.medel Dethålls inte åtskilda från statens

behållningFondensmedlen.avkastninghellertillförs inte någon
utbetalningar.för in- ochredovisningkontoframgår endast ettav

fondensstasbudgetenFonden redovisas inte ett uttag avmen
motsvarandeskulle föranledacheckräkningSladö från statens

förupplåningsbehov staten.

funktionFondens

fonderkortfattatfunktioner. kommenterasflera Härfond kan haEn
finansiera löpandeändamålharbatterifondenliksom attsomsom

verksamhet.för visskostnaderframtidaoch en



1996:8SOUBilaga 2208

ochinbetalningarmellanrelationkonstantmedFonder
utbetalningar

fondentillutbetalningarnaoch ärinbetalningarnasituation därl en
kansikt,på längretill varandraförhållandeikonstantarelativt sett

säkerhetsbufferttjänasyftehuvudsakligafondens att som envara
tillfälligtutbetalningarnaellerinbetalningarnasituationer däri

påavkastningenkansyfteytterligareökar. attsjunker eller Ett vara
värdesitt realabehållerfondvärdetsäkerställafondmedlen ska att

kostnadsökningar. Närochinflationtillmed hänsyntiden enöver
funktionenfyllaförnivåtillräckligfond uppnått attsådan somen

avgifter,formiintäkterna,kanvärdesäkrareochbuffert t avex
utbetalningar.löpandetäckerde endastsåbestämmas att

långsiktigaeventuellatordebeskrivnadeförutsättningarnaNär är
iskeutbetalningarochin-mellanrelationenförskjutningar i

kanavgiftsuttagjusteringarNödvändigatakt.långsam t exav
odramatisk takt.successiv ochiskeockså kunnadärmed en

nämndatidigaredenfond kansådanexempel sägasEtt varaen
idagfonddennaskillnadenmed dendockbilskrotningsfonden att

nyförsäljningSåvälmedeln.avkastningerhållerinte som
beroende påmellan årenvarierakanbilarskrotning aav

konstanttämligenförhållandetsiktlängre ärkonjunkturen, men
förutsättningUnderframtid.överskådligundersåberäknasoch vara

funktionenfyllaförnivåtillräckligfonden att somatt ges en
eventuell långsamkanvariationer,tillfälligavidsäkerhetsbuffert en

mednybilsförsäljningminskad mötasellerökadtrend mot
de beloppelleravgiftenjusteringarsuccessiva mindre somavav

betalas ut.

grund1990-taletbörjanitömdesBilskrotningsfonden avav
dock knappastkan sägasnybilsförsäljning. Dettaminskad envara

följdsådant,i fondsystemeteffekt brister utan avensnararesomav
optimistiskaochkortsiktigaallförutifrånavgifterna beräknatsatt
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utskrotning.försäljning respektiveöverprognoser

förändradFonder med relation mellan ochsuccessivt in-
utbetalningar

också med de AP-fonder bildats förjämförelse kanEn göras som
finansiering ATP-pensioner. Enligtlöpande och framtida av

fondensvagheterna med delviskritikerna är systemet atten av
förutsättningarna de beskrivna, dvsskapats vore ovansom om

utbetalningar förhålla sig relativtförhållandet mellan in- och antogs
Orsaken tilleller endast förändras långsamt.kostant att systemet

kritikerna,fortfarande enligt verkligheteninte hållbart, är attanses
väsentlig och i det här sammanhangetskerDetär enen annan.

meningen avgiftsunderlaget,tämligen snabb förskjutning i den att
befolkningen i aktiv ålder, minskardvs den andel ärsomav

pensionärer ökar i motsvarande mån ellersamtidigt tsom gruppen
livslängd. avgiftsökningar skullegrund ökadpå De somo m mer av

därförkrävas situationen skulle bli orimliga.för mötaatt

Batterifonden

Till beskrivning kan viss parallell drasdenna ATP-systemetav en
i det successivt minskandetill batterifonden. Likheten ligger

dockavgiftsunderlaget. Beträffande batterier detta högstär en
förutsägbar utveckling eftersom minskning miljöfarligaen av
batterier själva målet med skillnadEn ärutgör systemet. att
utbetalningarna framtid beräknas upphöra, eller minska tilli enen

blivit omhändertagna. Vissaflertalet batterier till slutlåg nivå, när
långtidsförvaringkvarvarande kostnader kommer finnas föratt t ex

kvicksilver.av

Framtidens system

avgifter och fond finanseringsformMed fortsatt medett system som
osäkerheten och svårigheten ligga ikommer den görastora att
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kostnaderinsamlingsgrad ochvolymer,sådana m mprognoser av
beräknas.ska kunnaavgiftsnivåriktigförkrävs att ensom

ñnanseringsform tillalternativnågondet svårtSamtidigt är att se
tillmed hänsynändamålsenligfondsystem ärett mersom

skattefmansieringskillnadTillförutsättningarna. mot t gerex
ändamålet.medel föröronmärktamöjlighetfonden att reservera

tillverkare ochdagensdetförhållandetDärtill tydliggörs äratt
förockså stårbatteriermiljöfarligakonsumenter somav

dem.handkostnaderna för att ta om

fondsystemmedproblemoch ettSvagheter

idagfinnsliknande det ärfondsystemmedsvaghetEn ett somsom
kostnader medframtidaberäkningennämndes att avovan

osäkramindreellerbaserasnödvändighet måste prognosermer
angelägetSamtidigt dettiden.fram isig långt är attsträckersom

riktignivå såbörjanfrån äravgifterna redan somsomges en
möjligt.

batterier skamiljöfarligaanvändningenmåletuttaladeDet är att av
ocksåförsvinnerDärmedupphöra.heltellerminska väsentligt

och det defondsystemettillintäkter ärförunderlagetsuccessivt
ska bäraårenallrasäljas dekommer närmastebatterier att somsom

angelägetdärförkostnader.framtida Det attalla är ytterst
omsorgsfullautifrån såberäknasbörjanredan frånavgiftsnivåerna
volymer ochframtidamöjligt överoch realistiska somprognoser
tidsperiod dåhela denomfattaocksåmåstekostnader. Prognoserna

uppkomma.kostnader kommer att

livstidfondsystemetsforsta årenunder deendastDet är somav
omfattningsådanfortfarandeförsäljningsvolymen ettär av

fonden kantillmedelinflödeökat behoveventuellt avav
det ocksåDärföravgifterna.justeringarrimliga ärtillgodoses med

ochkontinuerligt följsavgiftsberäkningenangeläget att upp
behov.omvärderas videventuellt snabbt
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iincitamentStyrmedel och systemet

ellerenskildasfinnsdär detalla områden strävan att styraInom en
fördelgenerelltriktning detvissibeteendeföretags är omenen

kanåläggsolika aktörervad göra,bestämmelserkonkreta attom
ytterligareincitamenteller andraekonomiskamedkompletteras som

ellerfrån importönskad riktning.i Processenbeteendetpåverkar
omhändertagande kantill slutligtbatterier sägastillverkning av

beteendedär aktörernaseller händelserkedjautgöra momenten av
mål kanföravgörandekanvarje sådanti uppsattamoment omvara

beteenden kanellersådanaExempelnås. moment vara:

tillverkaochutvecklatillverkareBenägenheten hos att-
alternativmiljövänligare

deväljakonsumenterna/användarnahosBenägenheten att-
alternativenmiljövänligare

förbrukadeåterlämnakonsumenternaBenägenheten hos att-
batterier

ochinsamlingorganisation föreffektivUppbyggnaden enav-
batterierinsamladedistribution av

mellanlagrasbatterierförvaringsäkerSortering och somav-
slutförvaringkemikalier förochmetallerOmhändertagande av-

eller förbränning
förädlingdemontering ochförmetoderUtveckling avav-

återvinnasmaterial kansom

vadbatteriförordningenireglernade konkretaUtöver om
fåråläggsoch kommunermyndigheter göraproducenter, att

styrmedel ochbegränsadeinnehålla endastnuvarande system anses
gäller fleravadförstärker beteendetytterligareincitament avsom

exemplen ovan.

styrmedelAvgiften som

fårfondsystemeventuellt fortsattoch inuvarande,i detAvgiften ett
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ändrattillincitamentetochstyrmedletpåtagligaendadetsägas vara
finansieringkälla tillfunktionen utgörabeteende. Utöver avatt en

ekonomiskdenbatterier är etthanteringenförkostnaderna av
användningochtillverkning motlederstyrmedel mersom

alternativ.miljövänliga

styrmedelInformation som

tordebatterierförbrukadeåterlämnabenägenhetAnvändarnas att
allmännadetberoendeenskildagällervadåtminstone avvara

Ekonomisktmiljön.för,och engagemangetmedvetandet om,
saknas. Utan utgöra ettinlämningspant attformiincitament t avex

viktigindirektavseendei dettaavgiftendockfyllerincitament en
skainformationfinansieraavseddden attfunktion är somattgenom

ocksådärmedochmedvetandetochkunskapenökatillbidra att
beteendet.

Pantsystem

information ärskulle visa ettutveckling attframtidaOm en
återlämnaföretagochenskildaförmå attförmedelotillräckligt att

alternativkanomfattning atttillräcklig ettibatterierkasserade vara
varjeförerhåller pantkonsumentendär enpantsystemöverväga ett

högtillräckligtförutsättning ärUnder pantenbatteri. attinlämnat
incitament.verksamttorde detta utgöra ett

ochkomplicera,skulledetmed ärnackdel attpantsystemEn ett
redovisningochuppbördkringadministrationfördyra,därmed av

ochhanteringsärskildÄven kräverutbetalningenavgifter. panterav
ocksådettordeenskild konsumentvarjeadministration. För vara

småoch i såsällansker såbatterierinlämningvanligt att av
förhögförhållandevis attpantkrävasskulledetvolymer att en

tillincitamentskaverkningsfullt utgörasättbeloppet ett
inlämning.
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avgifterDiflerentierade

batterierhuvudtyperolikaför deavgifterDagens tre somav
i den meningendifferentieradefondsystemet attomfattas ärav

respektivehanteringenförkostnadernautifrånberäknatsavgiften av
avgiftprincipenöverensstämmelse medi attDetta är entyp. om

denmotprestation. lförkostnadernaska motsvaras enav
ytterligaremöjligheten tilldel berörstagitdokumentation RRV av

särskiltför vissaavgifternameningeni dendifferentiering att
kostnadernavadhöjaskunnaskullebatterityper utöverfarliga

styrmedel.funktionavgiftensförstärkaförmotiverar att som

innebäraskullemöjlignaturligtvisdifferentieringsådan ärEn men
förkostnadernaavgift skaprincipenfrån motsvaraattavstegett en

iavgiftsuttagsådantskulle ocksåDärmedmotprestation. ett enen
därföroch det måstebeskattningformindirektmening utgöra aven

riksdagsbeslut.särskiltkräverlösningsådan ettövervägas enom

skulledetaktualiserasdifferentiering kanformEn omannan av
högabatterier såvissför är attkostnadernavisa sig typatt aven

avgiftsuttag. Iorimligt högt ettskulle krävafinansieringen ett
olikamellanavgiftsuttagenläge kan detsådant övervägas om

för andraavgifterna sättsjämnasbatterityper bör typerattut genom
lägremöjliggöraförmotiverarkostnadernavadhögre attän

lösningsådannackdel medEnför den dyrareavgiftsuttag typen. en
enskildvarjekostnader förochavgiftmellankopplingenär att

skullebatterierhelabatterityp försvinner. För varugruppen
kvar.koppling finnasemellertid denna

styrmedelÖvriga ochbetraflande incitamentkommentarer

batterierhanteringmedkedjanideFör moment avsersomav
bestämmelserdeinsamling saknas, utövertidpunkten somo m

reglerdagensEnligtbeteendet.incitamentytterligarefinns, styrsom
informationomhändertagande,förde aktörererhåller som ansvarar
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Beroende hurbatterifonden.kostnadersinaersättning för urm m
skulle dagensutformasutbetalningarsådanaföroch villkorrutiner

kunnautgångspunkt,teoretiskutifrånåtmnstone rent gesystem, en
önskade.deincitament är motsattasom

hanterarföretagellerorganisationerdenämligenOm som
fåråtervinningochdemonteringinsamling, sortering, m m

naturligasaknasdessavilkakostnader än ärersättning för sina
tillkostnadseffektivitet liksomutvecklingtillincitament av

hanteringen.miljömässigaeffektivitet i den

godkännerdennödvändigtdetdettamotverka attFör är somatt
möjlighetochhar kompetensSNV attmedelutbetalning av

ocksåställs. Detersättning ärde kravbedömavärdera och som
ochmekansimerfinns andradetnödvändigtellerönskvärt att

åstadkommahandlande.kostnadseffektivt Attfördrivkrafter ett en
sådankrävatordekostnadseffektivtet attnaturlig strävan mot

tänkbarbelöning. Enekonomiskformeffektivitet någon avger
förhandpåutgångspunkter, sättateoretiska ärbaserad attmetod, på

sådan nivåtaketstorlek där attersättningensförtakett ges en
blirproducenternadärochnödvändigblirkostnadseffektivet

att överstiger taket.kostnadertäckaansvariga för som

Sammanfattande kommentarer

ellerförslagnågrainte RRVlämnarinledningsvisnämndesSom
samråds-lösas. Dennafrågor börolikahurrekommendationer till

synpunkterochtill,kommentarerallmännaredovisningPM är aven
de frågoroch påtillgängligtfunnitsmaterialskriftligapå, det som

batteriutredningen.förföreträdaremeddiskuteratssom

deltagitunderlag RRV ärdetledningMed enavav
talar förstarkabedömning ettsammanfattande, allmän argumentatt

batterihanteringenfinansieringförfortsatt lagreglerat system av
sådanaTvåidag.principer argumenti huvudsakenligt somsamma
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detochsamhällsintressestarktmedverksamhet attdet ärär att en
uppkomma,kommerkostnaderförtidsperspektivet attnärlånga

stabilitet isäkerhet ochkrav systemet.särskilt högaställer

förmedelochgällerdetsituation därl att reserveragenereraen
fond, därallmäntkostnaderfinansiering ärframtida rent enav

Eventuellaändamålsenlig form.avkastning,medlen enger
sådanfondkonstruktioneninte iliggeroch svagheternackdelar som

beräknatillförlitligt sättsvårigheteni ettattutan snarare
finansieringsäkerställasikt kommerlångavgiftsnivåer attsom

hanteringen.iuppkommerkostnader somav
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tillförslagMiljödepartementets3

EG-direktivenändringar omav

batteriermiljöfarliga

91/157/EECdirektiveniändringarAktualiserande av
batteriermiljöfarliga93/86/EECoch om

1995-10-26PM

batteridirektivEU:s

fast bl.a.slås91/157/EECrådsdirektivet atttillinledningenl
jöpolitk,milgemenskapensförprincipernaochmålsättningarna som

miljönför pååtgärdsprogramgemenskapensEuropeiskauttrycks i
och artikeli artikel l30r lfastslåsprinciperdegrundval somav

långtoch såminskamotverka,tillsyftarRomfördraget,il30r 2 att
hushållningsundsäkerställaochföroreningmöjligt eliminera att en

tillämpas.betalar""förorenarenprincipenvarvidmed råvaruresurser

saluförande påmålsättningar börförverkliga dessaFör att
förbjudas, medackumulatorerochbatteriervissamarknaden av

innehåller.defarligatill dehänsyn ämnen

ackumulatorerochbatterierförbrukadesäkerställaFör attatt
måstekontrollerade formerunderbortskaffasochåtervinns
vidtamärkningsdirektivenochbatteri-enligtMSmedlemsstaterna

samlas inochmärksdesäkerställa separat.åtgärder för attatt
kanavlägsnasinte kan utgörabatteriermedApparater ensom

därför vidtabörbortskaffandet. MSmedsambandmiljöfara i
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lämpliga åtgärder.

batteridirektivet harmonisera lagstiftningSyftet med MSär att om
kontrollerat bortskaffande de miljöfarligaåtervinning och av

direktivet.batterier omfattassom av

medlemsstaterna inte får begränsa, hindra ellerartikel 9I attanges
förbjuda batterier och ackumulatorer omfattassådana som av

med bestämmelserna i direktivet.direktivet de överensstämmerom

direktivet det i takt medMed nuvarande utformning svårtär attav
tillförseln batteriertekniska utvecklingen begränsa deden av som

mängderna farliga och kaninnehåller de ämnen ersättasstörsta som
åstadkomma effektiv insamling.mindre skadliga attsamt enav

Ändringar och 93/86/EEC skulle underlättai direktiven 91/ 57/EECl
detta.

Kommissionens initiativ till utveckling

efter medkommissionen och samarbete Statensuppmaning frånPå
aktualisera förslagMiljödepartementet i Sverigenaturvårdsverk vill

93/86/EEC91/157/EEC ochtill ändringar direktiven omav
miljöfarliga batterier.

förslag skärpningvissa punkter innebär dessaPå en av
skärpning detUtgångspunkten för sådanbestämmelserna. är atten

batterier innehåller mindremarknaden finns alternativapå somnu
Naturvårdsverket har tagit fram underlagetmiljöfarliga ämnen. som

deloch har haftmotiverar de svenska förslagen en
branschkontakter.

Aktualiserade ändringsiörslag

direktiven ändras enligtbakgrund detta aktualiserasMot attav
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följande.

Förslag:

Artikel 3
förbjudajanuari 1999med den lfrån ochskallMedlemsstaterna

innehållerbrunstensbatterier, änalkaliskasaluförande mersomav
batterierinte gällaskallkvicksilver. Dettaviktprocent0,001 av

bilagainföras iskallhaltknappcellstyp. Denna gräns

förslaget."Skäl för
framgångsrikvarit1990-talet harunderutvecklingentekniskaDen

Sedan 1992batterier.ikvicksilver äravvecklingenvad gäller av
och andraalkaliskabådebrunstensbatterierna,merparten av

uppdateringhar ibranschhållFrånkvicksilverfria.batterier, aven
uppgivitsbatterierkvicksilver iavvecklingen attavseendeläget av

skallbatteries""generals.k.brukallmäntbatterier för varapurpose
med dekontakterVid1994. storaårkvicksilverfria 0 m

framkommit dethellerinteSverige har attibatterileverantörerna
kvicksliverhalten 0,05högretillåta denbehovfinns något attav

underanvändningförbatterier extremaalkaliskaiviktprocent
Sverigemedgavsanslutningsfördraget attEnligtförhållanden.

alkaliskaförviktprocent0,025haltgränsenlägrebehålla den
bestämmelserförhållanden. Dessaanvända vidbatterier extrema

medtillsammansKommissionendemblanddärföringår som
reglertillnärma EU:ssyftemedskall attSverige göra översyn aven

såledesSverigeföreslårsammanhangsvenska. dettatill de l en
skärpning.ytterligare

Förslag:

förbjudajanuari 1999med den 1ochskall frånMedlemsstaterna
kvicksilveroxidbatteriersaluförande av
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Skäl för förslaget:
kvicksilveroxidbatterier skall avvecklas. lMålet i Sverige är att

livsmiljö 1990/91:90proposition godEnregeringens -
1990/91:73 i sin helhetl990/9l:JoU30, rskr. antogs avsom

medkvicksilveroxidbatterier börfastställsriksdagen ersättasatt
möjligt ellermiljöfarliga alternativ såmindreandra senastsnart som

till år 2000.

till hörapparater förkvicksilveroxidbatterierfanns behovFörr ett av
zink-luftbatterier medmarknadenfinnshörselskadade. Nugravt

klara detta behov.kunnaeffekthögre ävenuppgessomen

har meddelatAssociation, EPBA,Portable BatteryEuropean att
marknadsföra och säljaslutabatteriindustrieuropeisk attavser

från och med år 1998.kvicksilveroxidbatterier

Förslag:

förbjudaden januari 1999skall från och med lMedlemsstaterna
både lösanickel-kadmiumbatterier NiCd,saluförande slutnaav

ioch insatta varor.

från skall gälla för:förbudUndantag detta
tekniska skäl inte gårbatterier till där det ersättaattapparater av-

nickel-kadmiumbatterier
med NiCd-reservdelsbatterier saluförtstill apparater som-

kraft.trädde ibatterier inom innan förbudetgemenskapen

Skäl för förslaget."
tillMSrådsdirektivetartikel upprättaI i6 att programuppmanas

ackumulatorer släppsbatterier ochsådanafrämjande utattav
mängder farligamindreinnehållermarknaden ämnen.som

januari 1988 iRådsresolution från den 25har iEU etten
miljöförstöringGemenskapen for bekämpaforhandlingsprogram att
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skall ske barakadmiumanvändningenkadmium angivitfrån att av
alternativ inte existerarar.godtagbarai de fall där

används i bärbarakadmiumproduktionentotaladel denEn stor av
hastighet.medmarknad ökar DetNiCd-batterier. ärDenna stor

batterier kommerdessadeltroligtmycket attstoratt aven
erkänd riskfinnsavfallsströmmarna. Detåterfinnas i attstoren

nationelNiCd-batterier.använda Enfrånkadmium läcker ut
nödvändig forbliförsiktighetsprincipen börtillämpning attav

i framtiden.undvika problem

tillgåersättningsbatterier finnsbevis förfinns klara attDet att
medkommit längstportabla datorer harTillverkarnamarknaden. av

samtliga harSåbatterier.miljövänligarebyta till gottatt som
litiumbatterier i sinaellerNiMHnickel-metallhydrid nyare

NiCd-batterierförekommeräldre modellerimodeller. Endast något
område detdettaäldre modeller. Förtillreservdelar ärsamt som

driftstid NiCd-har längrebatterityperna änväsentligt deatt nya
för valinte avgörandeprisetdet högrebatterierna varför är av

snabb kan det förväntasdatorerutvecklingenbatteri. Eftersom ärav
reservdelNiCd-batteriersäljasendast kommerdet attatt snart som

till äldre datorer.

Även medmobiltelefoner utrustademodellerflesta ärde avnya
Även viktigt säljargumenthärlitiumbatterier.NiMH eller är ett

områdedettade räcker längre. Inombatteriernagällande de attnya
medförthög vilketersättningsbatterierförbrukningenär enav

mobiltelefonfabrikaten."piratbatterier" till desidoimport storaav
orginalbatterierna och förpriskrig medmedförPiratbatterierna ett

"piratbatterierna"mångakostnadernahålla utgörsatt avavnere
NiMH-batteri ellerorginalbatterietNiCd-batterier är ettäven om

ochmobiltelefonerförsäljningenEftersomlitiumbatteri. är storav
NiCd-batterierna inom"fasa"viktigtöka detväntas är snarast utatt

detta område.
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Förslag:

omfattasintekategorierförteckningBilaga apparateröver somav
följande:enligtrådsdirektivet, ändrasartikel till5av

ändringar1-2 Inga
möjligtintetekniska skäldär det är attBärbara apparater, av
batterier.uttagbaramed lättkonstruktionsäkerkombinera en

känsligmycketanvändning iyrkesmässigförUtrustning
flyktigaexempel itill ämnen.omgivning, närvaro av

bilaga intedennaenligtackumulatorerellerbatterierdärApparater
märkning påskall förutomanvändarenavlägsnaskanlätt av

bruksanvisning,åtföljasdirektivetmedenligheti enapparaten av
ellerbatteriermiljöfarligaanvändarenupplyser attomsom

avlägsnasdessa kanhuringår och ettackumulatorer angersom
säkert sätt.

förslaget:Skäl för
inteprodukter,enklaresådana äromfattainteUndantaget bör som

normaltbatteribytedvs därbatteriet,räcka längreavsedda änatt
livstid.produktensinte undergörs

föråtgärderbeslutaålagts attMedlemsstaterna har att om
ibyggsendastackumulatorerbatterier ochsäkerställa att

dekonsumenten äravlägsnas närlätt kandeapparater avom
januari 1994.i kraft den 1skulle haregelförbrukade. Denna trätt

undantagettillämpningenmedproblemhaftharSverige av
"Portablebilagai direktivetspunktendelen 3förstaavseende av

unqualifiedbyof the batteryreplacementwhereappliances,
could affecthazards thesafetypersonnel could topresent oruser

of the appliance".the operation

åberopade ibolagexempel.följande EttillustreraskanDetta enav
produkterdessnågraNaturvårdsverkettillansökan att av
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köksredskap och tandborsterakapparater, dammsugare, var
batterier i artikelundantagna från kravet lätt uttagbara Verket

och avslog bolagets ansökan. Bolagetdelade inte denna uppfattning
undanröjde verkets beslut och fannöverklagade länsrättenhos som

i artikelfråga undantagna från kravet iprodukterna i 5att var
bilaga ochenlighet med undantaget i 2

till diskussion i kommitténproblem har tidigare tagitsDessa upp
för avfallslagstiftning till vetenskapliga ochanpassning EG:sav
tekniska framsteg.

bilaganInnebörden undantaget enligt punkt 3 i oklar.ärav
princip alla bärbaraAvsikten inte ha varit ikan att apparater

batterier.från lätt uttagbaraskall undantas kravet på

Förslag:

kommissionsdirektivetstycket i inledningen tillstårI omsom
börjar behöver inte märkas...märkning och "Apparatersom

Vadmed följandeavlägsnas användaren" ersätts sägstext: somav
gäller medbatterier och ackumulatorer även apparaterom

ackumulatorer batterietsinbyggda sådana batterier eller inteom
utifrån.märkning fullt synligtär

Skäl för förslaget:
omhändertagandeinsamling ochMed syftet säkerställa separatatt

157/EEC artikelrådsdirektivets 91/förbrukade batterier iav anges
förekommande fall deoch ackumulatorerbatterier4 isamt,att

märkas lämpligtde inbyggda skall påvilkai sätt.ärapparater

medkommissionens direktiv 93/86/EECinledningen tillI närmare
anvisningar märkningssystemet anförs dock inteatt apparaterom

till rådsdirektivet fastställsbehöver märkas eftersom det bilaga 2i
för där batterier lättsärskilt informationssystem inteapparater,ett

användaren. har angivits det skulle räckakan avlägsnas Här attav
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med medföljande bruksanvisning märks.att en

Enligt uppfattning kan medföljande bruksanvisningsvensk en
emellertid inte tillräcklig information till användarenvara omanses

innehåller miljöfarligt batteri. inte troligtDet är attatt ettvaran
bruksanvisningen fram då skall kasseras.apparattas en
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Hnministex,

Vedr. Statssmttcsng DanmarkN 539/95nr. -Ordningfprindsamling bortskaffclser brugu:batterier akkumulatorcrmedogogfarligastaffer

Veq skrivelse juni indgik Kommissionensaf geucmlsckrcxariat1995, densom
mmqdtc danske ih¢nho1dtil2.juml995, regering EF—tmk1.-ztcnsden artikel stk.

bortskaffclseafbrugtebatterierindcholdcndoordxungc:for indsamlingovanqavntcto ogaf‘7. anmodcd:kadmgum bly. skrivelse KommissionenH395Vod dedanskeaugustog ordningenmyndxgimodør oplysnmgcr dofremscndøydcxlngcrc denmodtoga: toom om somskrivelsevad l.f12. 1995.oktober
Knmmissioncn ordningeri lyseralvurdcring dcharforetagct af statsmmcreglcmeitoenartikel BF-traktatcn.i92atseq.

til hcnsigtvadlovdanskeragéringjxaraf hcnsyn pümggeDen miljøbcs nande a: enc1ka.dmium-bly-batterior/akkumuluorcr,af gcbyrpå alla brugte ognyeog sombutcriet/akhmnulatorcndet produceratpå marked, idanske Danmarkuanset crges oms: fmmsicx:afgiñcn/cbyrctska tilellerimportant anvcndcs indsam-Lndzagmmefra at enmericr/akkumulztonarlinp- disse medheublikborukafldscwrdningforog genan-mod mminitiativ ovumnsstcmmelsoFzcllosskabcts pådettaområdeveadelso.Dette eri sommedlomzlmden:Ridsdixektivotpåfasdagti rådsdirekñv9l/157/EøF. detagaE.gervisst: nüljøskadøligebrugtcskxid: sikrc.nødvendlgc medhmblik bmc-p at ngtn: s:box-skumt. invitcrcxmcdlemslandenarier/Lkkumulatom indsamlctbliver til in-og atog gcumvcndclseafdissebatterier,ekonomiskincitament frammetxoducoru forct m
baitcxicr/Lkkumulatorer, indholdhvisenopladcligoordningcr aleno afblyDo omfattareo

i direktiv91/1S7/1ZGFfmsauo Dekadmium de ordningeneller overstiger togranscr.r batterierpzimsr-battericr,idetdissebatterier ikkoikke Iadoligcomfuiicr deikko- mc râdsdirdçtivi 91/157fastsaneovcrstigerdoiindnholdsrkadmium b omfmg,ct some:e y indsammomfattat bliverafda ordningenikkeBmerier/akkumulakorer, tocrsomanalsex. myndighcdcr dagremvzzioncn.dekommunala viaaf

Uaamé minister
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Asiatisk 2
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