M-558 | 2016
DISTRIBUTØR AV
EE-PRODUKTER

HVA ER
DITT ANSVAR?

Distributørens ansvar
Dersom du kjøper elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) fra
et firma i Norge eller et EØS-land, og selger til forbruker eller bedrift, er
du distributør. Vær oppmerksom på at dersom du selger produktene du
har kjøpt under eget navn eller varemerke blir du regnet som produsent,
og overtar produsentens forpliktelser. Du vil også få status som produsent
dersom du endrer på et EE-produkt som allerede finnes på markedet, på
en slik måte at det påvirker produktets samsvar med gjeldende krav.
Disse stoffene og stoffgruppene er forbudt i EE-produkter:
• bly
• kadmium
• seksverdig krom
• kvikksølv
• bromerte flammehemmere (PBB og PBDE)

Du har ansvar for å
• sjekke at produktet er utstyrt med
- samsvarserklæring
- CE-merke
- navn og postadresse til produsent og importør
- sporbarhetsmerking
- overkrysset avfallsbeholder
• ta kasserte EE-produkter i retur
• være medlem av godkjent returselskap dersom du kjøper
EE-produkter fra et EØS-land

Teknisk dokumentasjon
Distributøren skal påse at nødvendig dokumentasjon er på norsk.
Med nødvendig dokumentasjon menes dokumenter som inneholder
CE-merket, navn og adresse eller type-, parti- eller serienummer.
Produsenten har ansvar for å utarbeide teknisk dokumentasjon og
importøren skal påse at det finnes. Som distributør har du ikke lov til
å omsette EE-produkter dersom du vet eller burde vite at det ikke er
utarbeidet teknisk dokumentasjon for produktene.
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Samsvarserklæring
Det er forbudt å omsette EE-produkter uten samsvarserklæring.
Samsvarserklæringen skal fastslå at produktet overholder fastsatte krav.
Den skal oppdateres ved endringer i regelverket. Samsvarserklæringen skal
være på norsk eller engelsk. Som distributør har du ikke lov til å omsette
EE-produkter dersom du vet eller burde vite at det ikke er utarbeidet
samsvarserklæring for produktene.

CE-merking
Det er forbudt å omsette EE-produkter som ikke er
CE-merket. Du som distributør har ikke lov til å sette
på CE-merket. Det er det bare produsenten (eller
produsentens representant) som kan gjøre.
Ditt ansvar er å kontrollere at produsenten har satt CE-merket korrekt på
produktet. Det skal være minst 5 mm høyt med riktige proporsjoner, og
det skal være synlig, lett leselig og det skal ikke kunne fjernes. På veldig
små produkter kan CE-merket angis på emballasje eller informasjon som
følger med.
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Sporbarhetsmerking
Sjekk at produktet er merket med identifikasjon av produsenten, slik at
det er sporbart. Dette kan være i form av typenummer, serienummer,
modellnummer eller annen identifikasjonsmerking. Det er forbudt å
importere og omsette EE-produkter uten sporbarhetsmerking. På veldig
små produkter kan merkingen angis på informasjon eller emballasje som
følger produktet.

Navn og postadresse
Kontroller at produsent og importør har merket produktet med navn
og postadresse. Dersom produsenten ikke er i et EØS-land, skal også
importørens navn og adresse stå på produktet. Internettadresse er
tilleggsinformasjon, men er ikke tilstrekkelig som kontaktadresse.
Et varemerke kan benyttes i stedet for virksomhetens navn.
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Informasjon om leverandørkjeden
Du skal på oppfordring kunne vise hvilke virksomheter du har kjøpt
EE-produkter av, og hvilke virksomheter du har solgt til. Denne
informasjonen skal være tilgjengelig i ti år.

Dersom feil med produktet oppdages
Du må umiddelbart slutte å selge et produkt dersom du får kjennskap til
at det ikke oppfyller gjeldende krav til innhold av farlige stoffer. Dersom
du mener produktet ikke oppfyller gjeldende krav skal du informere
produsent eller importør, samt ansvarlige myndigheter i landet der det
selges (se Produktkontrolloven § 6b). I Norge er dette Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Du har ansvar for å tilbakekalle
produktet hvis det er nødvendig.
Produsent og importør har ansvar for å føre et register over produkter
som ikke er i samsvar med gjeldende krav, samt oversikt over tilbakekalte
produkter. Som distributør skal du holdes underrettet om tilbakekalte
produkter.
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Avfall
Som distributør har du plikt til å ta imot kasserte
EE-produkter i retur. Dersom du også selv importerer
produkter til Norge fra et EØS-land må du være medlem
av godkjent returselskap. Når EE-produkter omsettes ved
netthandel, skal distributøren etablere et system for
forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall.
Distributøren skal ta imot EE-avfallet vederlagsfritt.
Du må også sjekke at produktene er merket med overkrysset
avfallsbeholder. På veldig små produkter kan merket angis på
informasjon eller emballasje som følger produktet.

Mer informasjon
• Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier
og andre produkter (produktforskriften), kapittel 2a)
• RoHS-direktivet (2011/65/EU)
• Spørsmål (FAQ) om krav til EE-produkter
• Meldeplikt om farlige produkter til DSB
• Faktaark M-114|2014 om returordning og M-116|2014 om EE-avfall
• www.erdetfarlig.no om elektriske og elektroniske produkter
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Ditt ansvar for farlige stoffer i elektriske
og elektroniske produkter:
Når du som distributør kjøper inn elektriske og elektroniske produkter, skal
du ha en rutine for å forsikre deg om at produktene oppfyller regelverket
og et utstyrt med:
• CE-merke
• sporbarhetsmerking
• navn og postadresse til produsent og importør
• overkrysset avfallsbeholder

Miljødirektoratet
Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no
Nett: www.miljødirektoratet.no
Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo

Våre viktigste funksjoner er at vi skaffer og formidler miljøinformasjon, utøver og
iverksetter forvaltningsmyndighet, styrer og veileder regionalt og kommunalt nivå,
gir faglige råd og deltar i internasjonalt miljøarbeid.

Skipnes Kommunikasjon

Vi gjennomfører og gir råd om utvikling av klima- og miljøpolitikken. Vi er faglig
uavhengig. Det innebærer at vi opptrer selvstendig i enkeltsaker vi avgjør, når vi
formidler kunnskap eller gir råd. Samtidig er vi underlagt politisk styring.

Foto: John Petter Reinertsen

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere
klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig
forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte
ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer
enn 60 lokalkontor.

