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Sammanfattning av de viktigaste ändringarna som gäller producenter,
producentsammanslutningar och distributörer i den nya avfallslagen (646/2011)
Den nya avfallslagen (646/2011) finns bl.a. på sidan www.miljo.fi/producentansvar under rubriken
aktuellt och under den här länken. Paragraferna om producentansvar träder huvudsakligen i kraft
den 1 maj 2013. Ytterligare information om övergångstiderna finns i 152 § i avfallslagen.

Ändringar som gäller producenter
47 §: Producenten har företrädesrätt att ordna avfallshantering av kasserade produkter som
omfattas av producentens ansvar. Övriga aktörer får upprätta parallella insamlings- och
mottagningssystem bara om det sker i samverkan med producenten. Andra aktörer än producenter
får tillhandahålla tjänster med anknytning till återanvändning av produkter eller förberedelse för
återanvändning.
48 §: Importören av tryckta pappersprodukter är en ny producent som omfattas av
producentansvaret.
51 §: Producenten ska informera om var mottagningsplatserna för kasserade produkter finns och
om deras öppettider, de slag av avfall som tas emot där och annat som behövs för att
mottagningen ska fungera. Producenten ska årligen lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen
(ELY-centralen) i Birkaland en redogörelse för den information som producenten har spridit.
55 §: En producent ska upplysa distributörerna om att producenten finns registrerad i
producentregistret.
107 §: ELY-centralen i Birkaland kan återkalla ett godkännande för anteckning i producentregistret,
om en producent trots skriftlig anmärkning upprepat försummar en på producentansvaret grundad
skyldighet enligt denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den att
ordna mottagning, återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av en kasserad
produkt. Om en producent upphör med sin verksamhet som omfattas av producentansvaret,
upphör godkännandet att gälla utan särskilt beslut.
131-133 §: En producent som underlåter att göra en ansökan om godkännande för anteckning i
producentregistret eller bli medlem i en producentsammanslutning eller skicka in de
uppföljningsuppgifter som avses i 54 § i avfallslagen till ELY-centralen i Birkaland kan av ELYcentralen påföras en försummelseavgift. Försummelseavgiften för underlåtenhet att göra en
ansökan är en procent av den betalningsskyldiges omsättning under den föregående
räkenskapsperioden, dock minst 500 euro och högst 500 000 euro. Avgiften för utebliven anmälan
av uppföljningsuppgifter är minst 500 euro och högst 10 000 euro.
152 §: En producent som är antecknad i producentregistret ska göra en ny ansökan om
godkännande för anteckning i producentregistret inom två år från lagens ikraftträdande, dvs.
senast den 1 maj 2014.
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Ändringar som gäller producentsammanslutningar
51 §: Producenten (och producentsammanslutningen) ska informera om var mottagningsplatserna
för kasserade produkter finns och om deras öppettider, de slag av avfall som tas emot där och
annat som behövs för att mottagningen ska fungera. Producentsammanslutningen ska årligen
lämna ELY-centralen i Birkaland en redogörelse för den information som
producentsammanslutningen har spridit.
62 §: Producenter kan gemensamt bilda en producentsammanslutning med rättshandlingsförmåga.
Endast producenter får höra till en producentsammanslutning. Förpackningsproducenter kan
fullgöra sina producentansvarsskyldigheter i fråga om dryckesförpackningar också genom att
ansluta sig till ett retursystem för dryckesförpackningar.
63 §: Producentsammanslutningen ska föra en allmänt tillgänglig, uppdaterad förteckning över
producenter som har överfört sitt producentansvar på den. I förteckningen antecknas medlemmens
namn och företags- och organisationsnummer. Förteckningen ska också vara tillgänglig i ett
datanät.
64 §: En producentsammanslutning ska organisera sin verksamhet på behörigt sätt och så att den
oavbrutet i minst sex månader kan ansvara för de producentansvarsskyldigheter som överförts till
den. Producentsammanslutningen ska lämna ELY-centralen i Birkaland en redogörelse för sin
solvens och en verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering.
Närmare bestämmelser om redogörelserna och planerna för visande av solvensen och tryggande
av verksamheten samt om lämnandet av dem får utfärdas genom förordning av statsrådet.
103 §: Beslut om godkännande av producentsammanslutningar i registret gäller tills vidare eller för
viss tid.
107 §: ELY-centralen i Birkaland kan återkalla ett godkännande i producentregistret, om en
producentsammanslutning trots skriftlig anmärkning från ELY-centralen upprepat försummar en på
producentansvaret grundad skyldighet enligt denna lag och bestämmelser och föreskrifter som
utfärdats med stöd av den att ordna mottagning, återanvändning, återvinning och annan
avfallshantering av en kasserad produkt. Om en producent upphör med sin verksamhet eller om en
producentsammanslutning upplöses eller dess verksamhet avslutas, upphör godkännandet att
gälla utan särskilt beslut.
152 §: En producentsammanslutning ska före den 1 maj 2013 göra en ansökan om godkännande i
producentregistret.

Ändringar som gäller dryckesförpackningar
62 §: Förpackningsproducenten kan fullgöra sina producentansvarsskyldigheter i fråga om
dryckesförpackningar också genom att ansluta sig till ett retursystem för dryckesförpackningar.
64 §: Den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar ska oavbrutet i minst sex
månader kunna ansvara för de producentansvarsskyldigheter som överförts till den. Den ansvarige
för ett retursystem ska lämna ELY-centralen i Birkaland en redogörelse för sin solvens och en
verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering. Närmare
bestämmelser om redogörelserna och planerna för visande av solvensen och tryggande av
verksamheten samt om lämnandet av dem får utfärdas genom förordning av statsrådet.
69 §: Den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar ska föra en allmänt tillgänglig
uppdaterad förteckning över sina medlemmar. I förteckningen antecknas medlemmens namn och
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företags- och organisationsnummer samt uppgift om de slag av dryckesförpackningar som
medlemmen har anslutit sig till retursystemet för. Förteckningen ska också vara tillgänglig i ett
datanät.
70 §: Den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar ska sörja för att
dryckesförpackningar som omfattas av retursystemet förses med en märkning med pantens storlek
och med uppgiften att de omfattas av ett retursystem.
107 §: ELY-centralen i Birkaland kan återkalla ett godkännande för anteckning i producentregistret,
om den ansvarige för ett retursystem för dryckesförpackningar trots skriftlig anmärkning från ELYcentralen upprepat försummar en på producentansvaret grundad skyldighet enligt denna lag och
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den att ordna mottagning,
återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av en kasserad produkt. Om ett
retursystem för dryckesförpackningar upplöses eller dess verksamhet avslutas, upphör
godkännandet att gälla utan särskilt beslut.

Ändringar som gäller distributörer
56 §: Distributören ska på sitt försäljningsställe kostnadsfritt ta emot bärbara batterier och
ackumulatorer (inget krav på köp av en ny produkt), elektriska och elektroniska produkter från
hushåll (1:1 principen) och däck till fordon och anordningar (om de till sin typ och mängd motsvarar
de nya däck som köps). Distributören får överlämna de kasserade produkterna bara till en
transportör eller behandlare som handlar för producentens räkning. Distributören ska stå för
kostnaderna för den mottagning som han ordnar.
57 §: Distributören ska på sitt försäljningsställe och i sin övriga marknadsföring informera om
möjligheten att lämna in kasserade produkter till distributörens mottagning och ska också bära
kostnaderna för informationen.
71 §: Den som distribuerar drycker ska ta emot ett i förhållande till mängden saluhållna drycker
skäligt antal tomma dryckesförpackningar som omfattas av samma retursystem och betala pant till
dem som returnerar dryckesförpackningarna.
Ändringar som gäller mottagningen och återvinningen av avfall
49 §: Producenten ska ordna mottagningsplatser så att produkterna kostnadsfritt och utan
svårighet kan lämnas till en sådan mottagningsplats. Närmare bestämmelser om antalet
mottagningsplatser får utfärdas genom förordning av statsrådet. Producenten ska ordna
kostnadsfri transport från den mottagningsplats där distributören av en produkt samlar in bärbara
batterier och ackumulatorer, däck och elektriska och elektroniska produkter från hushåll. På
motsvarande sätt ska pappersprodukter ordnas kostnadsfri transport från en sådan fastighet, som
finns någon annanstans än i ett småhus- eller glesbygdsområde.
För förpackningar gäller i fortsättningen fullt producentansvar.
Ändringar som gäller producentregistret
142 §: Både producenter och producentsammanslutningar ska godkännas i producentregistret.
ELY-centralen i Birkaland ska föra en allmänt tillgänglig uppdaterad förteckning över de
producenter och producentsammanslutningar som godkänts i producentregistret. Förteckningen
ska vara tillgänglig i ett datanät.

