
 
BRANSCHFÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL OCH INSTITUTIONELL HYGIEN 
THE SWEDISH ASSOCIATON OF INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL HYGIENE PRODUCTS 

  

VISITING ADRESS: POSTAL ADDRESS: PHONE: WEBSITE: POSTAL GIRO ACCOUNT: 
STORGATAN 19  P O BOX 5501 +46 8 783 82 40 www.iih.se 6491866-7 
 SE-114 85 STOCKHOLM  FAX:   E-MAIL: BANK GIRO ACCOUNT: 
   +46 8 783 82 39  iih.info@ktf.se 5848-9287  

 
 

 
2013-01-23 
 

Information om och IIHs tolkning av: 
 Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska 
produkter (WEEE) samt 
 Förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 
(RoHS) 
 

Lagstadgade krav 

WEEE 
EG-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter (WEEE-direktivet) har införlivats i svensk lagstiftning genom Förordning om 
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209, som trädde ikraft 
den 13 augusti 2005. 
Förordningens tillämpningsområde är ”Produkter som anges i bilaga 1”. I bilaga 1 finns bl.a.: 
• Produktkategori 1 – Stora hushållsapparater 

”Stora apparater som tillverkats för att normalt användas i hushåll, oavsett om apparaterna används i 
annan verksamhet, och som normalt används för … städning eller annan rengöring”. 

• Produktkategori 2 – Små hushållsapparater 
”Små apparater som tillverkats för att normalt användas i hushåll, oavsett om apparaterna används i 
annan verksamhet, och som normalt används för matlagning… städning eller annan rengöring”. 

Den svenska förordningen om producentansvar (SFS 2005:209) definierar hushållsprodukt som 
”sådana elektriska ….produkter som typiskt sett förekommer i hushåll och därför kan förväntas bli 
hushållsavfall”. 
Ett nytt WEEE-direktiv 2012/19/EU har publicerats och kommer att införlivas i svensk lagstiftning. 
 

RoHS 
EG-direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter (RoHS-direktivet) har genomförts genom ändring i KIFS 1998:8 om kemiska 
produkter och biotekniska organismer (omtryckt i KIFS 2004:4). 
Ett nytt RoHS-direktiv 2011/65/EU har införlivats i svensk lagstiftning genom Förordning om farliga 
ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SFS 2012:861. I det nya direktivet har en ny 
produktkategori införts - 11. annan elektrisk och elektronisk utrustning. 
Enligt det nya direktivet får utrustning som tillhör produktkategori 11 tillhandahållas på marknaden 
t.o.m. den 21 juli 2019, trots att utrustningen inte uppfyller kraven i förordningen. 
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IIHs tolkning av lagkraven 

Det gamla WEEEdirektivet 
IIHs tolkning av Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter 
(SFS 2005:2009), är att maskiner för professionell och industriell rengöring inte omfattas av den 
svenska förordningens tillämpningsområde. 
 

Det gamla RoHSdirektivet 
IIHs tolkning är följaktligen att maskiner för professionell och industriell rengöring inte omfattas av 
kraven i KIFS 1998:8/KIFS 2004:4, eftersom tillämpningsområdet där sammanfaller med 
producentansvarsförordningens bilaga 1. 
 

Det nya WEEEdirektivet 
IIHs tolkning är att maskiner för professionell och industriell rengöring omfattas av det nya 
direktivet fr.o.m. den 15 augusti 2018, enligt artikel 2 §1.b) i direktivet. 
 

Det nya RoHSdirektivet – även kallat RoHS2 
IIHs tolkning är att maskiner för professionell och industriell rengöring tillhör den nya 
produktkategori 11. annan elektrisk och elektronisk utrustning i SFS 2012:861. För dessa produkter 
gäller förbudet mot farliga ämnen fr.o.m. den 22 juli 2019. 
 

Föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska 
produkter 
BFS’ tolkning av Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs 
av elektriska och elektroniska produkter (NFS 2005:10), är att kravet på förbehandling även omfattar 
maskiner för professionell och industriell rengöring. Dessa tillhör till förbehandlingsverksamhet 
inkommande produktkategori ”Övrigt”, d.v.s. produkter som ej omfattas av förordningen om 
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. 
 

IIHföretagens ansvar 
IIHs medlemsföretag har avtal med certifierade återvinnare. 
För produkter som förväntas hamna i hushållsavfallet är medlemsföretagen anslutna till El-Kretsen. 
Medlemsföretagen är i relevanta fall registrerade i Naturvårdsverkets EE-register. 
 


