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utfärdad den 10 september 2015.
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter2
dels att 11 e § ska upphöra att gälla,
dels att 10, 11 a och 11 c §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 b och 11 d §§, och närmast
före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.
10 §3 Förbuden i 9 § gäller inte
1. kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncentrat,
2. batterier,
3. förpackningar och förpackningskomponenter,
4. motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av bestämmelserna om typgodkännande i fordonsförordningen (2009:21),
5. lätta lastbilar och andra personbilar än EU-typgodkända personbilar som
omfattas av 2 § förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar,
6. produkter för in vitro-diagnostik som omfattas av lagen (1993:584) om
medicintekniska produkter,
7. yrkesmässig utförsel av amalgam för dentalt bruk som omfattas av lagen
(1993:584) om medicintekniska produkter, om utförseln sker till ett annat
land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
8. humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av
läkemedelslagen (1992:859) och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,
9. om ett motsvarande förbud mot utsläppande på marknaden eller användning följer av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006,
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om
batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/56/EU.
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Senaste lydelse av 11 e § 2008:837.
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Senaste lydelse 2012:370.

1

SFS 2015:559

10. de användningar som är tillåtna enligt artikel 67.1 andra meningen och
18a.3, 18a.6 och 18a.8 i bilaga XVII till förordning (EG) 1907/2006,
11. yrkesmässig utförsel eller införsel av
a) varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands,
b) militär utrustning i samband med övning, utbildning eller internationell
verksamhet, eller
c) reservdelar och andra komponenter för reparation och underhåll av
utrustning för ett specifikt militärt ändamål,
12. kvicksilverhaltigt avfall som förs ut från Sverige för återvinning eller
bortskaffande, eller
13. elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som omfattas av förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk
utrusning.

Kadmium och kvicksilver i batterier
11 a §4 Med elutrustning avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
Med batterier och bärbara batterier avses i denna förordning detsamma
som i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.
Med batterier av knappcellstyp avses i denna förordning små runda bärbara
batterier med större diameter än höjd och som används i hörapparater, i
klockor, i små bärbara apparater, som reservkraft eller för andra särskilda
ändamål.
11 b §5 Med tillhandahålla på marknaden avses i 11 c och 11 d §§ varje
tillhandahållande i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning
eller gratis, för distribution, förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden.
11 c §6 Batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver får
inte tillhandahållas på marknaden eller yrkesmässigt föras in till Sverige. Förbudet gäller även batterier som är inbyggda i elutrustning.
11 d §7 Bärbara batterier som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium
får inte tillhandahållas på marknaden eller yrkesmässigt föras in till Sverige.
Förbudet gäller även batterier som är inbyggda i elutrustning.
Förbudet gäller inte bärbara batterier som är avsedda att användas i
1. nödbelysningssystem och andra nöd- och alarmsystem,
2. medicinsk utrustning, eller
3. sladdlösa bärbara apparater som är avsedda för underhålls-, bygg- eller
anläggningsverksamhet eller trädgårdsarbete (elektroniska handverktyg).
1. Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2015.
2. Förbuden i 11 c och 11 d §§ gäller inte batterier som tillhandahållits på
marknaden före den 26 september 2008.
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Senaste lydelse 2009:54.
Tidigare 11 b § upphävd genom 2012:862.
Senaste lydelse 2008:837.
Tidigare 11 d § upphävd genom 2012:862.

3. Trots förbudet i 11 c § får kvarvarande lager av batterier av knappcellstyp som lagligen tillhandahållits på marknaden före den 13 oktober 2015 fortsätta att tillhandahållas på marknaden och föras in till Sverige till dess att lagren är slut.
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På regeringens vägnar
ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)
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