ANSÖKAN FÖR PRODUCENTER
TILL PRODUCENTREGISTRET

UPPGIFTER OM PRODUCENTEN AV ELEKTRISKA OCH ELETRONISKA PRODUKTER
Namn eller firma

Företags- eller organisationsnummer

Gatuadress och -nummer
Postnummer och -kontor

Telefonnummer

Kontaktpersonens namn

Kontaktpersonens telefonnummer

Gatuadress och -nummer för kontaktpersonens verksamhetsställe
Postnummer och -kontor

E-postadress

Internetadress för företagets webbplats

UTREDNING OM PRODUKTER SOM PRODUCENTEN SLÄPPT UT PÅ MARKNADEN

Klassificering av produkterna
enligt bilaga 1 till statsrådets
förordning 852/2004
(se ifyllningsanvisningen)

Marknadsförd
a produkter
eller

Marknadsområde

produktgrupp
er
(X)

1. Stora hushållsapparater

2. Små hushållsapparater
3. IT- och
telekommunikationsutrustnin
g
4. Konsumentelektronik
5. Belysningsutrustning
6. Elektriska och elektroniska
verktyg (med undantag för
storskaliga, fasta
industriverktyg)
7. Leksaker samt fritids- och
sportutrustning
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Varumärken

Försäljningskanal (t.ex.
partihandel, detaljhandel, ehandel eller annan
distanshandel)
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8. Medicintekniska produkter
och utrustning (med
undantag för alla implantat
och infekterade produkter
och utrustning)
9. Övervaknings- och
kontrollinstrument
10. Automater
11. Produkter som inte
passar in i ovan nämnda
kategorier ska specificeras i
bilaga med noggrann
produktinformation

Produkterna kan användas i hushåll.
Produkterna används endast professionellt.


Om produkterna kan användas i både hushåll och företag betraktas de alltid som hushållsprodukter
oberoende av försäljningskanal eller slutanvändare.

UPPGIFTER OM HUR FÖRETAGET TÄNKER ORDNA MOTTAGNING OCH ÖVRIG
AVFALLSHANTERING AV KASSERADE ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER SOM
KUNDERNA RETURNERAR

DATUM OCH UNDERSKRIFT
Datum då ansökan upprättats

Jag intygar att de angivna uppgifterna stämmer

Företaget ska på sin bekostnad ordna mottagning, transport, återvinning och övriga avfallshantering för de elektriska
och elektroniska produkter som företaget släpper ut på marknaden. Ansökningsblanketten ska innehålla
kontaktuppgifter för mottagningsställena samt uppgifter om de företag som ansvarar för transporten och återvinningen
av elektriska och elektroniska produkter.
Ytterligare information och ifyllningsanvisningar: www.ymparisto.fi/tuottajavastuu och ”Ansökan till producentregistret”

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I BIRKALAND
Kundtjänsten för miljöärenden
tfn 0295 020 900
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
www.ymparisto.fi/tuottajavastuu

PB 297
33101 Tammerfors

