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Sammanfattning
El-avfall är ett av de snabbast växande avfallsslagen både i Sverige och
globalt. Det är också ett avfallsslag som vid en undermålig hantering i avfallsledet kan orsaka allvarliga negativa konsekvenser för både människors
hälsa och på den omgivande miljön. Brister i återvinningsledet gör också att
värdefulla resurser, som metaller, inte tas tillvara från el-avfallet och riskerar
att gå förlorade i kretsloppet.
Förbättrad kunskap om flöden av elektriska och elektroniska produkter och
el-avfall är av vikt bland annat för arbetet med miljökvalitetsmålen Giftfri
Miljö och God Bebyggd Miljö.
Syftet med det här projektet har varit att bidra till en förbättrad bild av flödet
av elektriska och elektroniska produkter och motsvarade avfallsslag. Detta
för att ge Naturvårdsverket och andra tillsynsmyndigheter ett verktyg i tillsynsarbetet och uppföljningen av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Projektets specifika mål har varit att:
att kartlägga flöden och upplagrade mängder av produkter och motsvarade avfallsslag vilka berörs av producentansvaret för elektriska
och elektroniska produkter
att föreslå indikatorer för att kontinuerligt kunna följa ett urval av relevanta delar av ovan nämnda flöden
att bidra till framtida rapportering avfall av elektriska och elektroniska produkter enligt avfallsstatistikförordningen. Detta genom att
projektet ska visa på alternativa metoder för hur dataunderlag till
statistiken kan tas fram och repeterbarheten av dessa.
Projektet avgränsades till ett urval av produktkategorier inom producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter i Sverige; 1. Stora hushållsapparater, 2. Små hushållsapparater, 3. IT- och telekommunikationsutrustning, 4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning), 6. Elektriska och
elektroniska verktyg, samt 7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning.
Avgränsningen gjordes för att framförallt beröra konsumentrelaterade delar
av flödet. Projektet avgränsades också till hela elektriska och elektroniska
produkter och el-avfall. Därigenom ingick exempelvis inte den omfattande
importen av kretskort för återvinning i Sverige.
Kartläggningen av produktkategorierna delades in i tre delar:
Inflöde till användning i Sverige; Användning (inkl. upplagrad mängd); och
Utflöde från användningen. I alla de tre delar återfinns flöden av både produkter och avfall. För att ta fram data användes följande datakällor: Statistikdatabaser på SCB (import, export och produktion); Kontakter med representanter från branschen (både inom försäljning och avfallshantering) samt
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Naturvårdsverkets egna register (EE-registret och Statistiken över gränsöverskridande transporter av avfall). Data har samlats främst för 2010.
Följande kan sägas om flöden med hjälp av rapporten:
Resultatet visar att det totala Nettoinflödet (import-export +inhemsk produktion) för de produktkategorier som ingår är cirka 178 000 ton, år 2010;
Figur 1.
Inflödet och avfallsmängderna är störst för stora hushållsapparater som t.ex.
kyl och frys. En hel del elektronik hamnar i säck- och kärlavfallet enligt
plockanalyser, cirka 6 000 ton eller 0,6 kg/person och år. Detta är i samma
storleksordning som det totala nettoinflödet av 7. Leksaker samt fritids- och
sportutrustning, som har ett inflöde på knappt 6 000 ton. Med de bakgrundsdata som finns för beräkning av Nettoinflödet kan inflödet och upplagringen
av specifika delar av olika produktkategorier studeras vidare, exempelvis
bärbara datorer och mobiltelefoner.
Det går inte att skilja export av begagnad (fungerande) elektriska och elektroniska produkter från export av ny producerade produkter. Det här kan ha
dragit ner vikten av nettoinflödet.

Figur 1. Sammanfattande flödesbild för nettoinflöde (import – export + inhemsk produktion), och kända mängder i avfallsledet, avrundade värden, ton, 2010. Baserad på bearbetning av data från utrikeshandelsstatistiken, SCB, kollektiva insamlingssystem (El-kretsen
och EÅF) och plockanalyser på hushållens säck- och kärlavfall. FNI avser fastighetsnära
insamling (från bostäder) och B2B business-to-business insamling (från verksamheter).
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Elektronikbranschen själva bedömer att direktimporten av elektriska produkter som köps av privatpersoner via utländska företag (t.ex. via internet eller
vid utlandsvistelse) är liten. Detta till följd av jämnare prissättning på global
nivå.
Fastighetsnära insamling (FNI-) från bostäder, och det så kallade Businessto-Business (B2B) flödet (insamling från verksamheter) hanteras till viss del
utanför de kollektiva insamlingssystemen (El-kretsens och EÅF:s1 insamlingssystem). Detta exempelvis genom direktavtal om insamling och återvinning mellan avfalls- eller återvinningsbolag och fastighetsbolag, företag,
butiker, serviceverkstäder, organisationer, offentlig sektor etc. Storleken på
detta flöde är okänt och rapporteras i dagsläget inte in till EE- och Batteriregistret. Samtliga behandlingsföretag som kontaktats uppger att de har uppgifter också för detta flöde men i flertalet fall väljer man att inte lämna dessa
uppgifter till projektet eftersom de utgör affärshemligheter. Däremot skulle
uppgifter kunna lämnas till Naturvårdsverket, till exempel via en utvidgad
rapportering till EE-register. Att storleken på detta flöde är okänt gör det
svårt att få en totalbild av flöden av elektriska och elektroniska produkter
och avfall.
Ingen tillfrågad kommun uppger att stölder av el-avfall från återvinningscentraler omfattar några stora mängder, men stöld av enskilda produkter förekommer emellertid regelbundet.
Samlat beräknas mängden elektriska och elektroniska produkter i användning, av
de produktkategorier som ingår i det här projektet, vara knappt 160 kg person, eller
1,5 miljoner ton. För en uppfattning om framtida avfallsströmmar kan konstateras
att det sker en fortsatt upplagring på ca 40 000 ton, eller drygt 4 kg/person och år,
Figur 2. De upplagrade produkterna utgör såväl en potentiell miljöbelastning som
en viktig resurs.

1

Elektronikåtervinning i Sverige Ekonomisk Förening (EÅF)
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Total upplagrad mängd i användning ca 160 kg/pers,
exklusive produktkategorierna 5, 8, 9 och 10
10

2
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1
7

6. Elektriska …
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<1

<1

1

2. Små hushålls…
11 kg/pers

1

7. Leksaker …
4 kg/pers

3. It- och telekom…
15 kg/pers

3

8. Medicintekn.
ingår ej

4. Hemutrustning
13 kg/pers

3

2

9. Övervakning …
ingår ej

5 . Belysningsutrust..
ingår ej

10. Automater
ingår ej

Nettoinflöde
Upplagrad mängd i användning

Kända
avfallsflöden

Figur 2. Inflöde, Upplagrad mängd i användning, och kända strömmar av el-avfall kg
per person och år. Bearbetning av data från www.ssd.scb.se och data från kollektiva
insamlingssystem.

De delar av projektet som är baserat på registerdata, exempelvis uttag ur
statistikdatabaserna för beräkning av Nettoinflödet eller data från EEregistret bedöms som repeterbara utan allt för stor arbetsinsats. I de fall som
enskilda företag har kontaktats blir arbetsinsatsen den samma som för detta
projekt. Vissa av spåren i kartläggningen av flöden har inte lett till någon
egentlig förändring i relation till de mängduppgifter som fanns tillgängliga
innan projektet. Genom kartläggningen av flöden och de kontakter som tagits, bedöms projektet bidragit till en mer enhetlig bild av vad som händer
med el-avfall i Sverige idag. Det kan också ses som en styrka att olika metoder och datakällor visar på likande resultat.
Ett specifikt syfte med projektet var också att bedöma om metoden och resultaten kan bidra till den framtida rapporteringen enligt EU:s Avfallsstatistikförordning. Här kan vi konstatera att det med de föreslagna indikatorerna
och de datakällor som har belysts inom projektet inte är möjligt att använda
underlaget för rapporteringen – detta eftersom samtliga datakällor saknar
uppgifter om vilken bransch som el-avfallet uppkommer inom. Om man i
EE-registret skulle inkludera en uppgift om i vilken bransch el-avfallet uppkommit skulle detta avhjälpas till viss del (det skulle förmodligen fortfarande uppstå vissa svårigheter att spåra avfallet helt tillbaka till källan).
Projektet föreslår också indikatorer för uppföljning av producentansvaret och
satta miljömål. De indikatorer som föreslås bedöms spegla denna ambition.
Mängd produkter satt på marknaden kan fås från SCB statistik, nettoinflödet,
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eller från EE-registret. Detaljerade flöden över specifika produkter kan tas
fram för Nettoinflödet, baserat på statistik från statistikdatabaserna på SCB.
Insamlade mängder kan fås från EE-registret för större grupper av produkter
och detaljerade flöden av specifika produkter kan beställas av El-kretsen mot
en kostnad.
I Naturvårdsverkets förslag till nationella avfallsplan finns det föreslaget att
insamlingen av smått el-avfall ska öka. Uppföljningen av detta mål går att
försörja med data förutsatt att det blir en tydlig definition av vad man menar
med smått el-avfall. Andra indikatorer som föreslås i rapporten är en relation
mellan satt på marknaden och insamlad mängd för: kyl och frys; TV, Video
och Audio och Kameror, leksaker och klockor. För dessa tre grupper finns
data tillgängligt i statistiksystemet. Dessutom föreslår projektet att man har
en indikator som följer mängden elektronik i hushållens säck- och kärlavfall
med hjälp av plockanalyser.
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Summary
WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment, is a growing waste category in
Sweden and elsewhere in the world. It is also a waste category where deficient
waste management may cause serious consequences for both human health and the
environment. Deficiencies in collecting WEEE and in the waste management may
also imply that valuable resources, such as metals, are lost.
Enhanced knowledge of flows of electrical electronic equipment and WEEE is of
particular importance for the work on the environmental quality objectives a nontoxic environment and a good built environment.
The aim of this project has been to contribute to an improved knowledge of the
flow of WEEE in Sweden. This in order to contribute to the Swedish Environmental Protection Agency, and other regulators, in their supervision and monitoring of the producer responsibility for electrical and electronic products. The specific objectives have been:
to illustrate and account for flows and accumulated amounts of electric and
electronic equipment and WEEE with relevance for the producer responsibility of electrical and electronic equipment.
to propose indicators for continuously follow the flows of WEEE
contribute to future reporting of the amount of WEEE generated according
to the Waste Statistics Regulation - this by illustrating alternative methods
for data collection.
The project was limited to a selected number of product categories within the producer responsibility for electrical and electronic products; 1. Large household appliances; 2. Small household appliances; 3. IT and telecommunications equipment;
4. Consumer equipment (TV, audio and video equipment); 6. Electrical and electronic tools, and 7. Toys, leisure and sports equipment. The selection was done
primarily by the means of including consumer-related flows of electrical and electronic equipment and electrical waste. By this are for example imports of already
pre-treated WEEE, such as printed circuit boards imported for recycling in Sweden
not included.
The quantification of flows of WEEE was divided into three parts:
Inflow into use in Sweden; Use (including amounts in accumulation); and Outflows. Data was collected from a combination of sources such as: Databases at
Statistics Sweden (data for import, export and production); contact representatives
from industry (both in sales and management), and databases at the Environmental
Protection Agency (so called EE and Battery Register and the statistics of transboundary shipment of waste). Data were collected primarily for 2010.
The following can be said about flows of WEEE in Swede based on the report:
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The result show that the total net inflow (imports - exports + domestic production)
of the product categories included were about 178 000 tonnes in 2010, c.f. Figure S1. The inflows and waste volumes are largest for large household appliances
such as fridge and freezers. A share of the electronics ends up in the waste from
households. According to analysis of waste in bins and bags from a number of
Swedish municipalities in all about 6000 tonnes, or 0.6 kg/capita and year. This is
in the same magnitude as the total net inflow of product category 7. Toys, leisure
and sports equipment that had an inflow of nearly 6000 tons in 2010.
It is not possible to distinguish the export of used (working) electrical and electronic products from export of new products produced in the statistics. This may
have decreased the magnitude of the net inflow.

Figure S1. Flow chart illustrating the net inflow (import - export + domestic extraction)
and known quantities of waste flows, rounded numbers, 2010. Mainly based on data from
trade statistics www.ssd.scb.se and data from Swedish collective take-back systems. Kerbside refers to residential collection and B2B business-to-business collection (from businesses).

The electronics industry itself estimate that direct imports of electrical goods
that are purchased by individuals of foreign companies (e.g. via the internet
or abroad) is small. This is due to more uniform pricing at the global level.
Kerbside collection (FNI-) and Business-to-business flows (B2B) are to
some extent handled outside of the collective take-back systems. This for
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example by the use of contracts for collection and recycling of waste and
recycling between companies and real estate owners, businesses, shops,
service centres, organisations etc. The size of this flow could not be estimated in the project.
All pre-processing companies contacted expressed that they have information also about the magnitude of this flow, but, in most cases they choose not
to provide this information to us because they constitute trade secrets. However, the information could be submitted to the Swedish EPA.
None of the asked municipalities expressed that thefts of WEEE is major
problem at their recycling centres, but, however, theft of individual products
is regularly occurring.
Knowledge of the accumulated amounts can contribute to information about
where to find future waste streams. The total accumulated amount of electrical and electronic equipment of those product categories included in this
project is estimated to around 160 kg capita, or 1.5 million tonnes. There is
an ongoing accumulation of electrical and electronic products of about 40
000 tonnes, or more than 4 kg/capita and year, Figure S2. The products accumulated represent both a potential environmental hazard and an important
resource stock.
Total amount accumulated in use, about 160 kg/capita,
excl. WEEE category 5, 8, 9 och 10
10

2

4

1

1. Large household app…
107 kg/pers

7

2. Small household app…
11 kg/pers

6. Electrical and electronic.
8 kg/pers

<1

1

7. Toys, leisure and sports
4 kg/pers

<1

3. IT and telecom…
15 kg/pers

3

8. Medical devices
not included

4. Consumer equipment
13 kg/pers

3

1

2
9. Monitoring and control…
not included

5 . Lighting equip…
not included

10. Automatic dispensers
not included

Net inflow
Accumulated amount in use

Known
waste flows

Figure S2. Total accumulated amount, net inflow and known flows to waste management,
rounded numbers, 2010, tonnes. Based on data from www.ssd.scb.se and data from Swedish collective take-back systems.

Those parts of the project that is based on registry data, such as withdrawals from
statistical databases for calculating the net inflow, or data from the EE and Battery
Register are considered repeatable with small efforts. In those cases individual
companies have been contacted, the effort for a new study is the estimated to be the
same as for this project. The quantification of flows partly confirmed data already

13

available in EE and Battery Register on inflows. However, the mapping of flows
and contacts taken in the project has contributed to a more coherent picture of what
happens to WEEE in Sweden today.
One specific aim of the project was also to assess whether the methodology and
results can contribute to the future reporting according to the EU Waste Statistics
Regulation. However, the proposed indicators and the data sources that have been
used are not considered as possible for such a purpose. This since none of the data
sources contains information on the amount of WEEE generated per industry. If
such information were added to the EE and Battery Register it would enhance the
data collection to some extent (it would probably still be some difficulty to trace
the waste completely back to the source).
The indicators proposed in the project focus on flows of waste in relation to what is
put on the market. Data on the amount of electric and electronic equipment put on
the market can be obtained from the net inflow presented in the report or the EE
and Battery Register. For flows of specific products the net inflow provides the
most detailed information. Collected quantities can be obtained from the system for
collective collection for large groups of products. Indicators on Fridge and freezer,
TV, video and audio, Cameras, toys and watches are easy to fill with data. In addition, the project proposes to have an indicator tracking the amount of electronics in
waste bins and bags from Swedish households.
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Inledning
El-avfall är ett snabbt växande avfallsslag, både i Sverige och globalt
(UNEP, 2009). Det är också ett avfallsslag som vid en bristande hantering
kan orsaka negativa konsekvenser för både människors hälsa och den omgivande miljön. Dessa skador uppstår från lokal till global nivå t.ex. genom att
långlivade och bioackumulerande ämnen sprids vid exempelvis öppen förbränning av el-avfall. Brister i avfallshanteringen, exempelvis om produkterna inte går till återvinning, leder också till förluster av värdefulla metaller.
Förbättrad kunskap om flöden av el-avfall är av vikt bland annat för uppföljningen av både miljökvalitetsmålen Giftfri Miljö och minskade avfallsmängder i God Bebyggd Miljö.
Sverige har sedan 2001 ett producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter. Under 2005 införlivades WEEE - direktivet (2002/96/EG) i lagstiftningen och idag gäller Förordning 2005:209 om producentansvar för
elektriska och elektroniska produkter.2 Naturvårdsverkets uppdrag är att se
till att förordningen efterlevs. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram
produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller
miljöfarliga ämnen. Producentansvaret är utformat så att det är producenterna som ansvarar för insamlingen och omhändertagandet av uttjänta produkter. Som producent räknas; De företag som tillverkar och säljer elektriska
och elektroniska produkter; men också företag som för in och sedan säljer
elektriska och elektroniska produkter; alternativt ett företag som säljer elektriska och elektroniska produkter direkt till slutkund ett annat EU-land. Producentansvaret inkluderar tio olika produktkategorier av elektriska och elektroniska produkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stora hushållsapparater
Små hushållsapparater
IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning
Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning)
Belysningsutrustning
Elektriska och elektroniska verktyg
Leksaker samt fritids- och sportutrustning
Medicinteknisk utrustning
Övervaknings- och kontrollutrustning
Automater

I Sverige såldes under 2009 ca 23 kilo elektronik per person, enligt de uppgifter Naturvårdsverket får in från de producenter som finns registrerade i

2

WEEE-direktivet är under omarbetning. Aktuell information finns tillgänglig via Naturvårdsverkets
webbplats; www.naturvardsveket.se/eeb

15

EE-registret . Samma år samlade dessa producenter gemensamt in ca 16 kilo
per svensk. Dessa siffror utgör dock inte hela sanningen om el-avfall i Sverige. I den utvärdering av WEEE - direktivet som genomfördes 2009 framkom
bland annat att en kartläggning av strömmar av produkter och el-avfall bör
göras (Naturvårdsverket, 2009). Förutom de av producenterna organiserade
individuella och kollektiva insamlingssystemen finns även andra aktörer som
tar hand om det el-avfall om uppstår bland konsumenter. Exempel på detta är
sådant som är. fastighetsnära insamling, butiksinsamling och privata företags
handel med begagnade och trasiga el-produkter.
I enlighet med EU:s förordning om avfallsstatistik (Europaparlamentets och
Rådets Förordning nr 2150/2002) samlar och redovisar Sverige vart annat år
statistik över uppkomna och behandlade mängder av olika avfallsslag och
per bransch. El-avfall ingår i den avfallskod som i avfallsstatistiken heter
”Kasserad utrustning” vilket gör att det inte går att skilja el-avfall från andra
typer av utrustning. Avfallsstatistiken ger därför inte en heltäckande bild av
det el-avfall som uppkommer i landet.
Under 2009 var el-avfall det vanligaste illegalt transporterade avfallsslaget
som upptäcktes på väg ut från Sverige (Naturvårdsverket, 2010). Detta behöver inte vara ett tecken på att mängderna illegalt exporterat el-avfall ökar,
utan beror snarare på förbättrade tillsynsmetoder och ökad medvetenhet
bland tillsynsmyndigheter som ansvarar för att upptäcka illegala transporter
av avfall. Det visar ändå på att illegal export av el-avfall trots allt förekommer även från Sverige. Frågan om hur mycket el-avfall som exporteras ut ur
Sverige varje år kommer inte att kunna besvaras fullt ut. Genom ökad kunskap om flöden av elektriska och elektroniska produkter och tillhörande
avfallsströmmar inom landet skapas underlag för en effektivare tillsyn på
området.

Syfte
Syftet med det här projektet är att bidra till en förbättrad bild av flödet av
elektriska och elektroniska produkter och motsvarade avfallsslag. Detta för
att ge Naturvårdsverket och andra tillsynsmyndigheter ett verktyg i tillsynsarbetet och i uppföljningen av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter.
Projektets specifika målsättningar är:
att kartlägga flöden och upplagrade mängder av produkter och motsvarade avfallsslag vilka berörs av producentansvaret för elektriska
och elektroniska produkter
att föreslå indikatorer för att kontinuerligt kunna följa ett urval av relevanta delar av ovan nämnda flöden
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att bidra till den framtida rapporteringen av avfall av elektriska och
elektroniska produkter enligt avfallsstatistikförordningen. Detta genom att projektet ska visa på alternativa metoder för hur dataunderlag
till statistiken kan erhållas och bedöma repeterbarheten av dessa.
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Avgränsningar
Projektet är avgränsat till ett urval av de produktkategorier som omfattas av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Urvalet gjordes framförallt i
syfte att kartlägga produkter som var konsumentnära. De kategorier som inkluderas
är:
1. Stora hushållsapparater
2. Små hushållsapparater
3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning
4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning)
6. Elektriska och elektroniska verktyg
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning.
Följande kategorier av producentansvaret inkluderas inte i rapporten:
5. Belysningsutrustning. Till belysningsutrustning hör t.ex. armaturer och diverse
produkter så som adventsljusstakar, ljusslingor etc.
8. Medicinteknisk utrustning
9. Övervaknings- och kontrollutrustning
10. Automater.
Vi har i rapporten använt samlingsnamnet el-avfall för avfall av elektriska och
elektroniska produkter. Internationellt används ofta begreppet WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.
Projektet är framförallt avgränsat till att beröra hela produkter och konsumentrelaterade flödena av elektriska och elektroniska produkter och el-avfall. Därigenom
ingår exempelvis inte kretskort som importeras för återvinning till Sverige. Vi
redovisar dock uppgifter om vad som händer med elavfallet efter isärmontering för
det elavfall som uppkommit i Sverige.
Primärt redovisas resultat för 2010 i rapporten. För att kunna hantera eventuella
dataluckor och otydligheter i datamaterialet togs data från statistikdatabaserna i
vissa fall ut för både 2009 och 2010.
Flöden och upplagrade mängder redovisas i rapporten framförallt i enheten ton
eller kg/person.
Vad gäller uppgifter om avfallsledet finns det bara uppgifter tillgängliga för vissa
delflöden. Dessa presenteras därför bara som en beskrivning av flödet utan mängduppgifter.
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Metod
Kartläggningen av flöden av elektriska och elektroniska produkter delades in i tre
delar; Inflöde, Användning och flöden i landet, Utflöde, Figur 3. I alla tre delar
återfinns flöden av både produkter och avfall. För att beskriva och om möjligt
kvantifiera dessa flöden definierades ett antal aktiviteter (Tabell 1). Datainsamling
har sedan skett för varje aktivitet genom bland annat uttag ur statistikdatabaser,
kontakter med representanter från branschen både inom försäljning och inom avfallshanteringen, samt data från Naturvårdsverkets egna register och statistik.

Sverige
Inflöde

Användning
Lagring
Återvinning

Utflöde

Figur 3. Schematisk skiss Inflöde, Användning och flöden i landet, samt Utflöde.

19

Tabell 1. Aktiviteter, metoder och datakällor som använts för att kartlägga inflöde; användning och utflöde av elektriska och elektroniska produkter och avfall av dessa.

Inflöde
Aktivitet
Import av produkter

Internethandel av produkter
via utländska företag
Införsel av el-avfall för
återvinning
Användning och flöden i landet
Aktivitet
Användning och upplagring

Insamlade mängder via återvinningscentraler
Stölder från återvinningscentraler
Insamlade mängder via butik
Fastighetsnära insamling
Återvunnet i Sverige och
el-avfall i brännbart avfall

Inhemsk produktion av
produkter

Utflöde
Aktivitet

Metod och datakälla
Aggregeringar av data i ton, för urval av produkter, jfr Bilaga 1. Används för att beräkna
Nettoinflöde.
Data från utrikeshandelsstatistiken
www.ssd.scb.se
Kontakt med speditionsbolag, tullverket samt
branschorganisationen Elektronikbranschen.
Naturvårdsverkets statistik över gränsöverskridande transporter av avfall.
Metod och datakälla
Beräknad utifrån nettoinflödet av produkter
(import - export + inhemsk produktion) och
uppgifter om produktens förväntade livslängd.
Uppgifter inhämtad från El-kretsen.
Kontakt med ett urval av återvinningscentraler.
Kontakt med EÅF samt ett urval butiker, serviceverkstäder och tillverkare.
Kontakt med ett urval avfalls- och återvinningsbolag.
Kontakt med återvinningsbolag och välgörenhetsorganisationer.
Uppgifter om el-avfall i brännbart avfall genom data från plockanalyser, rapporter från
Avfall Sverige.
Aggregeringar per produktkategori, jfr Bilaga
1 och avsnittet nedan om Nettoinflöde. Data
från statistik över Industrins Varuproduktion.
www.ssd.scb.se
Metod och datakälla

Export av produkter, inkl. begagnad elektronik

Se metod för import ovan. Data från utrikeshandelsstatistiken www.ssd.scb.se

Export av el-avfall för
återvinning

Statistik över gränsöverskridande transporter
av avfall på NV. Uppgifter om export av isärmonterat avfall inhämtades från El-kretsen.
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Beräkning av Nettoinflödet
En del av projektet har bestått i att beräkna det s.k. nettoinflödet. Nettoinflödet är här beräknat som: import + inhemsk produktion – export. Data till
nettoinflödet har samlats från alla tre delarna; Inflöde, Användning och flöden i landet, och Utflöde, enligt Figur 3 och Tabell 1 ovan.
KN-koder
På SCB:s webbplats (www.scb.se) finns statistik över utrikeshandel med
varor (import och export) och statistik över industrins varuproduktion (inhemsk produktion). Båda undersökningarna använder bland annat den så
kallade Kombinerade Nomenklaturen, KN för indelning av varor. I denna
har alla varor en kod. Koderna är hierarkiskt uppbyggd i avdelningar och
grupper och på dess mest detaljerade nivå finns idag runt 14 000 koder;
Diskmaskiner för hushåll har t.ex. koden 84 22 11 00. Koderna styr vilken
tullsats som finns på produkten. Vissa ändringar sker vid varje årsskifte,
bland annat på grund av anpassning till produktutveckling. Ändringarna sker
framförallt på den mest detaljerade nivå, vilket medför att det kan vara svårt
att ta fram tidsserier för enskilda KN-koder över flera år.
Det första steget för att beräkna nettoinflödet är att identifiera vilken KN-kod
som bäst motsvarar de produkter som är intressanta utifrån studiens syften.
Urvalet av KN koder som använts för beräkningarna i den här rapporten är
till stor del baserade på en rapport från Nordiska Ministerrådet (2009). Två
av produktkategorierna som ingår i den här studien 1. Stora hushållsapparater och 6. Elektriska och elektroniska verktyg ingick inte i Nordiska Ministerrådets rapport. KN-koder som representerar, Kylskåp, Diskmaskiner,
Borrar och så vidare söktes i dessa fall ut genom textsökning i den så kallade
självförklarande texten till varje kod. I ett antal fall behövdes även de föreslagna koderna i Nordiska Ministerrådets rapport uppdateras för att motsvara
avsedd produkt i 2010 års upplaga av KN. Korstabeller mellan olika års KN
finns tillgängliga via exempelvis EU:s statistikbyrå Eurostat.
Vid en genomgång av listan med KN-koder, visade sig ett antal koder avsåg
delar. För att stämma överens med projektets avgränsning till hela produkter,
gjordes därför en genomgång där ett antal koder togs bort. Bortsorteringen
gjordes enligt följande; alla KN-koder som bedömdes avse delar och eller
komponenter, söktes ut genom läsning av den självförklarande texten. De
koder som plockades bort för beräkningarna av nettoinflödet finns markerade i Bilaga 1.
Import och export
Enligt Tullverkets/EUs definitioner innebär Import att du tar in en vara till
EU från ett land utanför EU och Export att en vara skickas utanför EU. Begreppen Införsel och Utförsel används sedan i handeln mellan EU-länderna
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(Tullverket 2012). I denna rapport har dock begreppen import och export
tolkats i en vidare bemärkelse vid beräkningen av nettoinflödet. De kvantiteter som redovisas för import och export inbegriper även den varuhandel som
sker mellan Sverige och de övriga EU-länderna. Systemet kallas Intrastat
och har varit i drift inom EU sedan 1993 och infördes i Sverige i samband
med EU-inträdet 1995. Statistiken om varuhandel med EU:s medlemsländer
samt med övriga länder är reglerad av EU:s förordningar och svensk lag och
författningar. Drygt 15 000 företag är med i undersökningen och rapporterar
månadsvis sin införsel och utförsel av varor från och till andra länder i EU.
Handel med icke-EU länder samlas in av Tullverket och levereras till SCB. I
och med att Sverige blev medlem i EU och del av den inre marknaden, upphörde möjligheten att från tulldokument hämta uppgifter till statistik om
Sveriges varuhandel med övriga medlemsstater. Inom EU har man som ersättning utvecklat ett statistiksystem för att direkt från företagen samla in
uppgifter om in- och utförsel av varor mellan medlemsstaterna
Det är inte möjligt att redovisa ursprungsland för hela importen. För importen från EU redovisas varans avsändningsland och för exporten varans slutliga destination, d.v.s. bestämmelseland. Det här gör att import från ett EUland, exempelvis Nederländerna, Danmark eller Tyskland, kan omfatta varor
med ursprung i andra länder som exempelvis Kina och Indien.
Inhemsk produktion
I statistiken över industrins varuproduktion saknas ibland uppgifter om vikt
eftersom det inte ställs något sådant krav på uppgiftslämnaren. Uppgifter
lämnas istället i alternativa enheter som st, 1000 st eller m2. För beräkningar
av nettoinflödet har därför vissa antagen om vikter per produkter behövt
göras. Alla antaganden finns redovisade vid respektive KN-kod i Bilaga 1.

Upplagrad mängd
Projektet har även gjort uppskattningar av den upplagrade mängden av produkter som kan antas finnas i Sverige. Andra ord för upplagrad mängd är
användning, förråd eller stock (engelska). Den upplagrade mängden är här
beräknad genom att nettoinflödets mängd multipliceras med en varas livslängd (Sörme and Brolinson, 2010). Denna metod ger troligen en underskattning av de upplagrade mängderna då den inte tar hänsyn till produkter
som tagits ur bruk men inte har kastats, exempelvis mobiltelefoner i byrålådan eller skruvdragaren som blev kvar i garaget. Alla antagen om livslängder
finns listade i Bilaga 2. Det är viktigt att ha i åtanke att uppskattningarna om
livslängder kan ha stor betydelse för förrådets totala storlek.

22

Kort om insamlingssystemet och tillgängliga register
Hanteringen av el-avfall styrs av producentansvaret och den till detta kopplade lagstiftningen förordning 2005:209 om producentansvar for El- och
elektronikavfall.

EE- och batteriregistret
För att uppfylla WEEE-direktivet ska alla länder inrätta ett register i enlighet
med direktivet och producenterna är skyldiga att registrera sig i detta. Detta
för att tillsyn ska kunna bedrivas på bästa möjliga sätt. EE- och Batteriregistret, i rapporten kallat EE-registret, drivs av Naturvårdsverket och är till
för de företag som tillverkar och/eller för in och säljer elektriska och elektroniska produkter (EE) och/eller batterier i Sverige. Till EE-registret ska
alla producenter anmäla sig och rapportera in data.
De data som rapporteras in årligen (senast 31 mars) är:
Mängd sålda produkter (produkter satta på marknaden). Redovisningen gäller de mängder som sålts i Sverige plus det som sålts via
distansförsäljning till andra EU-länder. Mängden ska anges i hela kg.
Hur mycket el-avfall som samlats in och behandlats under föregående
år. Redovisningen delas upp efter de produktkategorier som finns i
bilaga 1 till förordningen. Mängden för respektive behandlingsmetod
ska anges i hela kg. I de flesta fall får producenten dessa uppgifter
från den förbehandlare/återvinnare som man kontrakterat. För de
producenter som är med i kollektiva insamlingssystem kan systemet
förmedla dessa uppgifter.
Hur de insamlade mängderna har behandlats.

Insamlingssystem
Det finns två olika typer av insamlingssystem – individuellt eller kollektivt.
För båda gäller att de ska uppfylla kraven som ställs i 17 § i förordningen
(2005:209) och att systemet ska finnas i alla kommuner. Dessutom är man
som producent skyldig att registrera sig i EE-register även om man också är
ansluten till ett kollektivt insamlingssystem. Alla med konsumentprodukter
väljer, så vitt vi har bedömt, att ansluta sig till ett kollektivt insamlingssystem. Om man däremot saluför så kallade ”övriga produkter” eller professionella produkter väljer många att ange att man har ett individuellt insamlingssystem – som då i praktiken innebär att man erbjuder kunden att returnera
produkten när den är uttjänt. Om detta sker eller om produkten ändå lämnas i
något annat system är olika från gång till gång. Nedan beskrivs de två kol-
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lektiva insamlingssystemen som idag är godkända i Sverige (El-Kretsen och
EÅF):
El-Kretsen
El-Kretsens 1500 medlemmar har ett rikstäckande insamlingssystem med ca
950 mottagningsplatser där privatpersoner och verksamheter kan lämna sina
gamla el-produkter och batterier. Insamlingen för privatpersoner sker i samarbete med kommunerna och kallas Elretur (insamlingsplatserna finns på
Återvinningscentraler (ÅVC)). Insamlingen från verksamheter sker i viss
mån via kommunerna och i viss mån direkt via kontrakterade transportörer.
Produkterna transporteras till kontrakterade demonterings/behandlingsanläggningar. (www.el-kretsen.se).
El-Kretsen rapporterar in data till EE-register för 70 % av sina kunder (Elkretsen, muntligt).
EÅF - Elektronikåtervinning i Sverige Ekonomisk Förening
EÅF samlar medlemmar framförallt från de kedjor som säljer elektriska
produkter (Siba, Cdon.com, El-Giganten, Komplett.se, Order, Bergsala,
Expert, Norek.se och Hemma) samt ett antal mindre företag. Inom EÅF:s
regi finns ca 200 insamlingsställen (i butiker) – där konsumenter kan lämna
sitt el-avfall i samband med att de köper nya produkter. All insamlad elektronik tas omhand av Stena Technoworld.
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Inflöde av elektriska och elektroniska
produkter
Import
Den totala importen av elektriska och elektroniska produkter för de produktkategorier som ingår i den här studien är 356 000 ton, Tabell 2. Viktmässigt
domineras importen av 1. Stora hushållsapparater, följ av 3. It- och telekommunikations- och kontorsutrustning samt 4. Hemutrustning. Fördelningen mellan import från EU27 och övriga världen per produktkategori visar att
produkterna till största del kommer via andra länder inom EU. Det är viktigt
att notera att produkterna trots detta kan vara tillverkade utanför EU. Uppgifterna om importerade mängder per produktkategori har använts i rapporten
för beräkningarna av Nettoinflödet.
Tabell 2. Total import per produktkategori, 2010, ton (avrundade värden). Tabellen visar
summeringar av de olika produkter, Bilaga 1. Bearbetning av data från www.ssd.scb.se.
Produktkategori
1. Stora hushållsapparater
2. Små hushållsapparater
3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning
4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning)
5. Belysningsutrustning.
6. Elektriska och elektroniska verktyg
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
8. Medicinteknisk utrustning
9. Övervaknings- och kontrollutrustning
10. Automater
Total import 1-4;6-7.
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Total import, ton
178 000
34 000
64 000
57 000
Ingår ej
14 000
8 500
Ingår ej
Ingår ej
Ingår ej
356 000

Import EU27

7. Leksaker samt fritids- och
sportutrustning

Import övriga världen

6. Elektriska och
elektroniska verktyg
4. Hemutrustning
3. It- telekommunikation
2. Små hushållsapparater

1. Stora hushållsapparater
0
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Figur 4. Fördelning av importen av elektriska och elektroniska produkter till Sverige mellan EU27 och Övriga världen. Se Bilaga 1 för vilka produkter (KN-koder) som finns medräknade i respektive kategori. Bearbetning av data från www.ssd.scb.se.

Uppskattning av internethandel via utländska
företag
Elektriska och elektroniska produkter som köps av privatpersoner på utländska marknader (t.ex. via internet eller vid utlandsvistelse) är ett flöde
som hamnar utanför producentansvaret och därmed utanför EE-registret. I
avfallsledet lämnas troligtvis de uttjänta produkterna till ÅVC och kommer
därmed med i insamlingsstatistiken. I hanteringen i avfallsledet kan dessa
produkter emellertid utgöra en belastning för de företag som tar sitt producentansvar i Sverige och därmed bidragit till finansiering för återvinning av
produkten. Om en produkt förs in i landet av en privatperson är finansieringen av återvinningen inte betald. Enligt El-Kretsen är dessa flöden emellertid
förhållandevis små och det är inte direkt märkbart att man får ta hand om elavfall som egentligen inte ”tillhör” systemet.
För att få en uppfattning om flödet undersöktes möjligheten att använda sig
av uppgifter från speditionsbolag för att kvantifiera direktimporten av elektriska produkter till privatpersoner. DHL, Posten och DB Schenker kontaktades, men det konstaterades att ingen av aktörerna registrerar uppgifter om
vad paket till privatpersoner innehåller, utan bara vikt, storlek, mottagare och
ibland avsändare. Kvantifiering med hjälp av uppgifter från speditionsbolag
är därför inte möjligt. En möjlighet vore att ta fram uppgifter från ett urval
av specifika avsändare som är kända elektronikleverantörer och göra uppräkning baserat på dessa uppgifter. Det är dock inte säkert att det verkligen
är produkter som är klassade som elektronik i paketen vilket gör siffrorna
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osäkra om man använder en sådan metod, och det är dessutom svårt att göra
en tillförlitlig uppräkning.
För paket som kommer från länder utanför EU görs tulldeklaration i vilka
varukoder, värde och vikt specificeras. Dessa registreras hos Tullverket och
uppgifterna skickas sedan vidare från Tullverket till SCB och är del av Utrikeshandelsstatistiken, jfr Tabell 2. För varor med ringa värde (då tull- och
momsavgifter understiger 100 kr) tas emellertid inga avgifter ut och dessa
registreras inte heller i systemet. Även varor som privatpersoner deklarerar
vid inresa till Sverige (om värdet överstiger specifika värdegränser) registreras. Uppgifter om privatimport från länder utanför EU finns alltså registrerade med varukoder hos Tullverket för de varor som överstiger gällande värdegränser. Möjligheten att använda dessa uppgifter för att uppskatta storleken på privatimporten av elektroniska produkter från länder utanför EU är
dock begränsad då både privatpersoner och enskilda firmor registreras i
systemet med personnummer, och inte kan särskiljas från varandra (Tullsvar,
pers.kom). Varor som understiger 10 000 kr registreras emellertid bara med
00 som person-/organisationsnummer. Troligen sker dock en stor del av
importen av sådana varor av privatpersoner och genom att begära ut importuppgifter för specifika varukoder med 00 som person-/organisationsnummer
skulle en indikation över trender för privatimporten från länder utanför EU
kunna erhållas. Det skulle förslagsvis vara lämpligt för mobiltelefoner eller
andra varugrupper vars värde vanligtvis är under 10 000 kr, men större än
ringa. Uppgifterna skulle dock inte vara heltäckande.
För vidare diskussion kring trender för direktimporten av elektriska produkter kontaktades branschorganisationen Elektronikbranschen. Enligt dem har
det inte märkts någon trend att mängderna som direktimporteras av privatpersoner ökar, utan har snarare minskat de senaste 6-8 åren. Många av incitamenten för att handla direkt från utländska företag har försvunnit på grund
av hård konkurrens och en jämnare prissättning på global nivå. Den jämnare
prissättningen har drivits på av tillverkarna för att minska konsumenters köp
av elektriska produkter hos utländska företag eftersom det komplicerar garantiärenden etc. För många produkter är det i dagsläget bara momssatsen
som är skillnaden i priset mellan länder. Det kan dock uppkomma nya incitament för direktimport och då kan denna handel öka; till exempel om en
populär produkt, eller modell, inte släpps på den svenska marknaden, eller
om det införs regler/skatter som fördyrar en produkt på den nationella marknaden (Ernstsson, 2011).

Införsel av el-avfall för återvinning
Gränsöverskridande transporter av avfall regleras i EU-förordningen 1013/2006 om
transport av avfall. I förordningen finns två centrala begrepp som används för att
definiera vad som gäller kring gränsöverskridande transporter avfall:
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Anmälningspliktigt avfall – innebär att avfallet endast får transporteras
efter anmälan till och med tillstånd av de behöriga myndigheterna i avsändarland
och mottagarland och ev. transitland. Till exempel är farligt avfall alltid anmälningspliktigt.
Informationspliktigt avfall – innebär att avfallet får transporteras utan att
transporten behöver anmälas till de behöriga myndigheterna. Transporten ska åtföljas av vissa dokument som på begäran ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheterna. Framförallt handlar det om icke-farligt avfall i rena fraktioner som ska gå till
återvinning, men till vissa länder krävs även tillstånd för sådant avfall.
Naturvårdsverkets statistik för gränsöverskridande transporter innehåller endast
uppgifter om det anmälningspliktiga avfallet. Mängden informationspliktigt avfall
som transporteras över gränserna får Naturvårdsverket inga uppgifter om.
Totalsiffran som redovisas i Tabell 3 kan alltså ses mer som en minsta
mängd. Det är endast kylskåp som redovisas som hel produkt, och därmed
formellt ingår i detta projekt. Enligt Naturvårdsverkets statistik för gränsöverskridande transporter av avfall är det är 8 000 ton kylskåp som importeras för återvinning. Som ett exempel på vilka mängder som importeras som
informationspliktigt kan nämnas att ett företag vi varit i kontakt med uppger
att de importerar cirka 50 000 ton förbehandlat el-avfall.
Tabell 3. Importerade mängder elektronik enligt Naturvårdsverkets statistik för gränsöverskridande transporter av avfall år 2009, ton. Här ingår det anmälningspliktiga avfallet.
Företag
Boliden Mineral AB
Kuusakoski Sverige AB
SAKAB AB
Sims Recycling Solutions AB
Stena Technoworld
Stena Technoworld
Totalt

Avfallsslag
Elektronikavfall
Elektronikavfall (kretskort)
Elektronikavfall, CRT-glas, komponenter från kasserad utrustning
Elektronikavfall
Elektronikavfall
Kasserade kylskåp

Kvantitet (ton)
1 236
522
6 534

Utförselland
CH
NO
FI, NO, PL

1 040
5 523
8 008
22 863*

* Den egentliga mängden infört och importerat el-avfall är högre, eftersom en del avfall från elektronik importeras/förs in som informationspliktigt avfall och därmed inte
rapporteras till Naturvårdsverket.
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NO
DK, NO
FI, NO

Användning och flöden i landet
Den mängd elektriska och elektroniska produkter som kommer i användning
under ett år har vi i den här rapporten likställt med det s.k. Nettoinflödet =
import – export + inhemsk produktion. Data över importen av de elektriska
och elektroniska produkter som omfattas av den här rapporten, finns redovisat ovan. Exporten redovisas nedan i avsnittet om utflöden, den inhemska
produktionen redovisas inte separat i rapporten. Detta eftersom det ofta saknas uppgifter om kvantitet i ton för denna del av flödet. Som framgår av
metodbeskrivningen har Nettoinflödet därför ibland beräknats genom att
vikten per produkt har antagits.

Nettoinflöde av elektriska och elektroniska
produkter
Det totala nettoinflödet av de produktkategorier som ingår i det här projektet
var ca 178 000 ton under 2010. Viktmässigt utgjordes nära hälften av nettoinflödet av produktkategorin 1. Stora Hushållsapparater. Detta är naturligt då
av de produkter som ingår i denna kategori många gånger har en hög vikt per
styck i relation till andra elektriska och elektroniska produkter. Nettoinflödet
av 1. Stora hushållsapparater följs av 3. It- och kommunikations utrustning
samt 4. Hemutrustning” t.ex. TV-apparater.
Stora hushållsapparater
För flera av produkterna inom 1. Stora hushållsapparateter finns det uppgifter om Svensk produktion rapporterad i statistiken över industrins varuproduktion; Kylskåp, Frysar, Tvättmaskiner, Torktumlare, Diskmaskiner, Mikrovågsugnar och Elektriska radiatorer. I de flesta fall är den inhemska produktionen inte utryckt i ton, utan i antalet levererade enheter. I vissa fall är
den inhemska produktionen även markerad med sekretess, nettoinflödet är
då beräknat enbart som import – export.
Nettoinflödet av stora hushållsapparater var 91 000 ton 2010. ”Kylskåp” och
den sammanslagna kategorin ”Elektriska spisar och hällar” utgjorde de två
största produktkategorierna med 21 000 respektive nära 20 000 ton vardera,
Figur 5. Av Naturvårdsstatistikens statistik för gränsöverskridande transporter under 2009, ovan kan man se att ca 8 000 ton kylskåp importerades för
återvinning. Om denna mängd tas bort, sjunker Nettoinflödet till 82 000 ton,
eller kategorin ”Kylskåp” till ett nettoinflöde av 13 000 ton. I Naturvårdsverkets register finns även en mängd rapporterat som export av kylskåp för
återvinning. I rapporten har vi dock valt att redovisa det högre nettoinflödet,
dvs. utan hänsyn till de gränsöverskridande transporterna, för att det för den
här typen av produkter inte går att särskilja i KN-koderna om det rör sig om
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en kasserad eller begagnad produkt. Att enbart plocka bort delar av importen
skulle alltså kunna bli lika missvisande.
Produktkategori
25000

Kylskåp
20000

15000

10000

5000
ton
0

Elektriska spisar, hällar

19 700

Diskmaskiner

12 800

Frysar

11 100

Tvättmaskiner

7 900

Torkmaskiner

5 500

Luftkonditionering

4 200

Elektriska radiatorer

4 200

Mikrovågsugnar

1 900

Elektriska
värmeapparater
Annan stor utrustning för
tillagning av mat

1 600
700

Kokplattor

200

Annan utrustning för
uppvärmning av rum
sängar och möbler.
Totalt

200

Figur 5. Nettoinflöde av 1. Stora hushållsapparater per produktkategori 2010, avrundade värden, ton.
Se Bilaga 1, för redovisning av vilka produkter som ingår i respektive produktkategori. I diagrammet
redovisas några av kategorierna sammanslagna. Bearbetning av data från www.ssd.scb.se.

Små hushållsapparater
Den största enskilda produktkategorin inom 2. Små hushållsapparater utgörs
viktmässigt av dammsugare. Andra produkter av betydelse för vikten är
matberedare, små hushållsapparater och kaffe- och tekokare. I statistiken
över industrins varuproduktion finns data över svensk tillverkning för ett
fåtal produkter vilka här ingår i Små hushållsapparater; bl.a. olika typer av
fläktar. Men i de flesta fall har nettoinflödet av beräknats som import – export, och nettoinflödet är därmed framförallt ett resultat av att varor importerats till Sverige.
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Nettoinflöde,
ton
21 000

91 000

Produktkategori
9 000

Dammsugare
Matberedare,
brödrostar, juicepress etc.
Små hushållsapparater, övrigt
Kaffe- och tekokare
Rumsvärmare
Strykjärn
Symaskiner
Rakapparater …
Hårtorkar
Totalt

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
ton

0

Nettoinflöde,
ton
8 100
3 700

2 900
2 000
700
700
500
300
300
19 200

Figur 6. Nettoinflöde av 2. Små hushållsapparater per produktkategori 2010, avrundade värden, ton. Se
Bilaga 1 för redovisning av produkter som ingår i respektive produktkategori. Bearbetning av data från
www.ssd.scb.se.

It- och kommunikationsutrustning
Nettoinflödet av produkter inom It- och kommunikationsutrustning till Sverige 2010 har här beräknats till 34 400 ton. Produktkategorin summerar ett
mycket stort antal KN-koder, jfr Bilaga 1. I denna framgår också att det
gjorts ett stort antal undantag för beräknandet av nettoinflödet i den här produktkategorin.
Den absolut största andelen av nettoinflödet utgörs av import. Ingen viktuppskattning har gjorts av den inhemska produktionen. De största produktgrupperna av nettoinflödet uttryckt i ton är Stationära PC och platta bildskärmar.
Vikten per produkt skiljer sig dock mycket åt inom den här kategorin varför
antalet enheter kan vara mycket stort även om det totala nettoinflödet inte är
så stort. Ett exempel på detta är mobiltelefoner. Som framgår av figuren var
nettoinflödet av mobiltelefoner till Sverige 500 ton under 2010. Enligt MobilTeleBranschen såldes under 2010 3,9 miljoner mobiltelefoner i Sverige
varav drygt 1,7 miljoner var s.k. Smart phones (http://www.mtb.se/). Antaget
att försäljningen var ett resultat av det nettoinflöde som skedde under 2010
blir den genomsnittliga vikten per telefon ca 130 g.
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Produktkategori
16000

Stationära
datorer, pc
Datorskärmar, platta
Bärbara datorer, PC
It och telekommunikation, övrig
Fax, scanner, skrivare
etc.
Mobiltelefoner
Telefoner och kringutrustning
Räknemaskiner
Datorskärmar (katodstråle)
Totalt

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
ton

Nettoinflöde,
ton
14 900
10 500
4 400
2 100
1 300
500
300
200
200
34 400

Figur 7. Nettoinflöde av 3. It- och kommunikationsutrustning per produktkategori 2010, avrundade värden,
ton. Se Bilaga 1 för redovisning av produkter som ingår i respektive produktkategori. Bearbetning av data
från www.ssd.scb.se.

Hemutrustning
Nettoinflödet av 4. Hemutrustning på drygt 22 4000 ton 2010, domineras
kvantitativt sett av TV-apparater. Elektronikbranschen själva utrycker också
att försäljning av LCD- och Plasma TV apparater var hög under 2010
(http://www.elektronikbranschen.se/). Precis som i fallet med 3. It- och
kommunikationsutrustning kan antalet produkter, och därmed spridningen av
dessa i samhället, vara stor även om den totala vikten av produktkategorin
inte är hög.
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Produktkategori

10000

TV
Radio, hifi systems
Hemutrustning,
övrig
DVD/Videospelare
Bärbara musikspelare
Video- och digitalkameror
Kameror
Totalt

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000

Nettoinflöde, ton
8 800
5 600
4 100
2 800
700
400
<100
22 400

1000
0
ton

Figur 8. Nettoinflöde av 4. Hemutrustning per produktkategori 2010, avrundade värden, ton. Se Bilaga 1 för
redovisning av produkter som ingår i respektive produktkategori. .Bearbetning av data från www.ssd.scb.se.

Elektriska och elektroniska verktyg,
Nettoinflödet i Figur 9, redovisar med stor sannolikhet inte hela sanningen
för 6. Elektriska och elektroniska verktyg. I Sverige finns tillverkning av
utrustning för svarvning och svetsning, men på grund av enbart ett fåtal aktörer är statistiken markerad med sekretess. För andra produkter som ingår i
produktkategorin 6. Elektriska och elektroniska verktyg redovisas den
svenska produktionen i antal (stycken). För att beräkna nettoinflödet har vi
därför fått göra antaganden om produkternas genomsnittliga vikt, se Bilaga 1.
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Produktkategori

3000

Borrar
Gräsklippare …
Sågar
Verktyg för nitning…
Utrustning för
svarvning …
Utrustning för
svetsning
Totalt

2500

2000

1500

1000

500

0
ton

Borrar

Gräsklippare …

Sågar

Verktyg för
nitning…

Utrustning för
svarvning …

Verktyg för
svetsning …

Figur 9. Nettoinflöde av 6. Elektriska och elektroniska verktyg per produktkategori,
2010, avrundade värden, ton. Se Bilaga 1 för redovisning av produkter som ingår i respektive produktkategori. Källa: Bearbetning av data från www.ssd.scb.se.

Leksaker samt fritids- och sportutrustning
Produktkategorin 7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning samlar KNkoder som i många fall är diversifierade och därför innehåller helt olika
typer av leksaker i samma grupp. Detta gör att det är mycket osäkert att ansätta vikt per styck, osäkerheterna i nettoinflödet för den här kategorin är
därför också troligen stor , (Figur 10). Ett exempel på att helt skilda typer av
produkter summeras till samma KN kod är koden som inkluderar: ”Bord för
kasinon samt automatiska kägelresare för bowlinghallar samt artiklar för
andra sällskapsspel, spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d. (exkl. spelapparater för mynt, sedlar, polletter eller liknande artiklar, biljardbord och
tillbehör till biljard, videospel av sådana slag som används tillsammans med
en televisionsmottagare, spelkort samt satser av elektriska racerbilar som har
karaktär av tävlingsspel)”, jfr Bilaga 1. Svårigheten att kvantifiera flödet av
leksaker i Sverige har även diskuterats i rapporten Konsumentprodukter och
produkter speciellt avsedda för barn (SCB, 2008).
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Nettoinflöde,
ton
2 700
2 500
1 800
200

7200

Produktkategorier
Elektrisk utrustning…
Videospel...
Andra elektriska
leksaker, plast
Spelautomater
Andra elektriska
leksaker, exkl.
plast
Leksaker ..andra
Totalt

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
ton

Elektrisk
utrustning…

Videospel...

Andra
Spelautomater
Andra
elektriska
elektriska
leksaker, plast
leksaker , exkl
plast

Leksaker
...annan

Figur 10. Nettoinflöde av 7. Leksaker samt fritid- och sportutrustning per produktkategori
2010, avrundade värden, ton. Se Bilaga 1 för redovisning av produkter som ingår i respektive produktkategori. Bearbetning av data från www.ssd.scb.se.

Elektriska och elektroniska produkter i avfallsledet
I Figur 11 visas en schematisk bild som översiktligt beskriver de flöden av
elektriska produkter i avfallsledet som diskuteras i projektet samt vilka av
dessa flöden som rapporteras in till EE-registret i dagsläget. De olika flödena
diskuteras mer i detalj i efterföljande avsnitt.
Insamling av elektriska produkter sker i huvudsak antingen på återvinningscentraler (ÅVC), i butiker, genom fastighetsnära insamling i bostäder (FNI)
eller genom insamling eller hämtning hos företag, serviceverkstäder och
offentlig sektor etc. Det sistnämnda flödet (då avfall hämtas hos företag,
verkstäder och offentlig sektor) kallas ofta business to business-flöde (B2B).
Som beskrivits ovan rapporteras de insamlade mängderna in till EE-registret
av producenterna. El-kretsen sköter denna rapportering för de av deras medlemmar som valt detta. EÅF sköter rapporteringen åt alla sina medlemmar.
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Nettoinflöde,
ton
3 300
1 000
900
200
100

100
5 700

Figur 11. Flöden av elektriska produkter i avfallsledet. Streckade fält och linjer avser flöden som i dagsläget inte rapporteras in till EE-registret. ÅVC avser insamling vid återvinningscentraler, FNI fastighetsnära insamling (från bostäder), och B2B business to business
(företag, offentlig sektor etc.).

El-kretsens insamlingssystem innefattar cirka 950 mottagningsstationer, dels
på ÅVC:er men även hos fastigheter och verksamheter (FNI och B2B) som
mot ett ”avlämnarintyg” får lämna el-avfall till El-kretsens kontrakterade
förbehandlare alternativt hyra lastbärare av El-Kretsen och bli en privat
hämtplats. El-Kretsens system omfattar hela ÅVC-flödet och delar av FNIoch B2B-flödet i Figur 11. EÅF:s insamlingssystem innefattar ca 200 insamlingsställen i sina medlemmars butiker. Medlemsbutikerna, och andra butiker, kan emellertid ha andra avtalspartners än EÅF som omhändertagare av
insamlat el-avfall och EÅF omfattar därmed inte hela butiksflödet i figur 11.
Stena Technoworld hämtar och hanterar allt el-avfall insamlat i EÅF:s regi
medan det som samlats in i El-kretsens regi hanteras av cirka 20 transportbolag och cirka 30 återvinningsanläggningar.
Butiks-, FNI- och B2B-flödet hanteras även utanför El-kretsens och EÅF:s
insamlingssystem genom direktavtal om insamling och återvinning mellan
avfalls- eller återvinningsbolag och fastighetsbolag, företag, butiker, serviceverkstäder, organisationer, offentlig sektor etc. Detta flöde rapporteras inte
in till EE-registret. I många fall hanteras detta flöde emellertid av samma
aktörer som i de kollektiva insamlingssystemen, och förbehandlingen av
avfallet sker då enligt erhållna uppgifter på samma sätt. Det finns dock aktörer som samlar in och/eller förbehandlar FNI och B2B-flöden enbart utanför
de kollektiva systemen, och en del el-avfall förbehandlas i flera led av ett
flertal aktörer innan slutlig återvinning (energiutvinning eller materialåtervinning) eller annan bortskaffning sker.
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Ytterligare ett flöde avser insamling av elektronik för återanvändning. Detta
sker till största del av andra aktörer än de som samlar in el-avfallet. Insamlade produkter som inte kan återanvändas hamnar i B2B-flödet antingen inom
eller utanför de kollektiva systemen beroende på vem återanvändningsföretagen har avtal med.
Det sker både en viss import och export av elektriska produkter och el-avfall
för återanvändning, förbehandling och materialåtervinning. Elektriska produkter och el-avfall importeras och exporteras även genom så kallad trading.
Produkterna eller avfallet importeras då utan att sättas på den svenska marknaden eller förbehandlas av den importerande aktören utan skickas vidare för
försäljning/behandling i tredje land eller tredje part nationellt.

Insamlade mängder från ÅVC
El-Kretsen har ensamt avtal med samtliga kommuner att få tillgång till
kommunernas återvinningscentraler (ÅVC) för insamling av el-avfall. Från
El-Kretsen kan man därför få insamlade mängder el-avfall uppdelat på
kommunnivå. Den totala insamlade mängden 2010 var ca 140 000 ton, Tabell 4. Det är viktigt att komma ihåg att insamlat på ÅVC inte automatiskt
innebär att det kommer från hushåll, även många verksamheter lämnar mindre el-avfall här. Tabellen inkluderar även produktkategorier som inte ingår i
detta projekt då dessa inte kunde särskiljas i statistikuppgifterna. I begreppet
diverse elektronik ingår generellt produktkategorierna: 2. Små hushållsapparater; 3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning, 4. Hemutrustning
(TV- Audio- och videoutrustning), 5. Belysningsutrustning, 6. Elektriska och
elektroniska verktyg, 7. Leksaker samt fritids. och sportutrustning, 9. Övervaknings- och kontrollutrustning, varav kategori 5 och 9 inte är med i detta
projekt.
Tabell 4. Insamlade mängder 2010 vid ÅVC, ton. Obs inkluderar även produktkategorier
som inte ingår i detta projekt. Data från El-kretsen.
Material

Ton

Diverse elektronik

79 596

Kylskåp och frysar

26 726

Vitvaror
Totalt

34 934
141 256

En indelning per produktkategori visas i Tabell 5. Uppdelningen i direktivets produktkategorier är gjord med hjälp av de kontinuerliga plockanalyser som ElKretsen gör på sin anläggning i Arboga (där 2-3% av El-Kretsens insamlade material passerar). I Tabell 5 finns även avfall som samlats in på annat sätt än via
ÅVC:er, men fortfarande i El-kretsens regi (FNI- och B2B-flöde). De totala mäng-
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derna som faller under producentansvaret och redovisas i Tabell 4 är större än i
Tabell 5. Mängder el-avfall insamlat på återvinningscentraler, 2010 fördelat per
produktkategori. Data från El-kretsen. då det i den sista tabellen endast redovisas
mängder avseende de för denna rapport relevanta produktkategorierna.
Tabell 5. Mängder el-avfall insamlat på återvinningscentraler, 2010 fördelat per produktkategori. Data från El-kretsen.
Produktkategori

Totalt (ton)

1. Stora hushållsapparater

68 318

2. Små hushållsapparater

8 207

3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning

28 690

4. Hemutrustning (TV-, audio-, och videoutrustning

31 082

6. Elektriska och elektroniska verktyg

1 559

7.Leksaker samt fritids- och sportutrustning

699

Totalt

138 555

Uppskattning av stölder från ÅVC
Ett flöde som hamnar utanför EE-registret och som kan vara av betydelse är det
avfall som försvinner genom stölder från ÅVC. För att om möjligt kvantifiera detta
flöde kontaktades sju kommuner och/eller kommunbolag;
Stockholms Stad
Jönköping
Falu Energi och Vatten
Luleå
Götene
SYSAV
Renova
Ingen av de kontaktade kommunerna kunde dock uppskatta hur mycket el-avfall
som verkligen stals på deras anläggningar. De upplevde heller inte stöld av elavfall som ett stort problem (mängdmässigt) även om det skedde regelbundet, mest
i form av enskilda produkter under dagtid. Utöver el-avfall förekommer även stöld
av andra material, bland annat bilbatterier och metallskrot (diskbänksplåtar, kopparkabel, m.m.), vilka har ett högre värde och därmed är mer stöldbegärliga.
Säkerhetssystemen på anläggningarna har stor betydelse för hur mycket stölder
som förekommer; vid de anläggningar som installerat elstängsel och kameraövervakning (de flesta av de kontaktade) har intrången nattetid minskat kraftigt. En av
de kontaktade anläggningarna saknade sådana system och upplevde intrång nästan
varje natt. El-avfallet låses i regel in nattetid (i hus eller i låsbara containrar) vilket
ytterligare försvårar möjligheten att stjäla det då. Stöld dagtid uppgavs vara lättare
på de ÅVC:er där el-avfallet samlas in i burar. Vissa ÅVC:er har insamling i con-
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tainrar och där går elektroniken ofta sönder när den kastas ner vilket minskar avfallets värde. I SYSAV-regionen har det förekommit att organiserade ligor åkt runt
mellan anläggningar med ökade stölder som följd.
Stölder av el-avfall från ÅVC:er har inte kunnat kvantifieras inom ramen för detta
projekt, och även om det är vanligt förekommande upplevde de kontaktade anläggningarna inte att det rör sig om stora volymer. En konsekvens av stölder är emellertid att anläggningarna får ökade kostnader för installation av säkerhetssystem såsom elstängsel och kameraövervakning.

Insamlade mängder via butik
Som en del av El-Kretsens och EÅF:s kollektiva insamlingssystem ingår även
insamling i vissa butiker som säljer elektronik. Konsumenter kan lämna in sitt elavfall i dessa butiker och de insamlade mängderna rapporteras därefter intill Naturvårdsverkets EE- register. Ett flertal stora butikskedjor är anslutna till EÅF (bl.a.
SIBA, Elgiganten och Expert) medan bl.a. Mediamarkt har avtal med El-Kretsen
(Johan Tillbys, 2011) . Under 2010 samlades 1022 ton in i butiker i EÅF:s regi
uppdelat på produktkategorierna enligt tabell 12 nedan.
Tabell 12. Insamlade mängder i EÅF:s regi fördelat per produktkategorierna 2010, ton.
Produktkategori
1. Stora hushållsapparater
2. Små hushållsapparater
3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning
4. Hemutrustning (TV-, audio-, och videoutrustning
6. Elektriska och elektroniska verktyg
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
Totalt

Totalt (ton)
297
97
177
433
18
1 022

Även om el-avfall kan lämnas in av konsumenter är det inte alltid som butikerna
skyltar med det. Butiker kan låta andra verksamhetsutövare än El-Kretsen och EÅF
ta omhand insamlad elektronik och detta hamnar då i B2B-flödet som inte rapporteras in till EE-registret. Bauhaus lämnar t.ex. all kasserad elektronik (serviceprodukter, butiksinlämnat och el-avfall som uppkommer i den egna verksamheten) till
den avfallsentreprenör som omhändertar allt avfall som uppkommer i verksamheten (Palm, 2011). Det kan också finnas fall då butiker med annan partner än Elkretsen och EÅF inte räknas som producent, och därmed inte behöver ett insamlingssystem.
Utöver insamling av uttjänt elektronik från konsumenter utgörs ett butiksflöde av
reklamationer, serviceärenden och insamling i samband med kampanjer. Enligt
EÅF hamnar elektriska produkter som samlas in vid kampanjer hos deras medlemmar i regel i det kollektiva insamlingssystemet (Tapper, 2011). Detta hämtas
och tas sedan om hand av Stena Technoworld.
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Hur kasserade reklamationer och serviceärenden hanteras beror på vem som beslutar att produkten ska kasseras. Om butiken fattar beslutet så hamnar det i det kollektiva insamlingssystemet om butiken är medlemmar i EÅF (Tapper, 2011). Om
beslutet fattas av serviceverkstaden, i de fall denna är utanför butiken, så hamnar
el-avfallet hos den part som serviceverkstaden har avtal med. En av de större serviceaktörerna uppger att kasserad elektronik från deras verksamhet tas omhand av
El-Kretsen (Tanskanen, 2011). Är det garantiservice krävs emellertid ett godkännande från den som har garantiansvaret (oftast tillverkaren men ibland butiken)
innan en produkt kasseras. Arbetsrutiner för garantiärenden definieras av tillverkaren och måste följas av serviceverkstäderna. Bland annat ställs krav på att verkstäderna ska ha avtal med återvinningsbolag som hanterar kasserade produkter på ett
korrekt sätt (Sondell, 2011). Ofta vill tillverkaren få tillbaka garantiärendena som
bedömts som ej möjliga eller lönsamma att reparera och dessa skickas då till en
returverkstad eller ett returlager. Där görs en kontroll av serviceverkstadens bedömning och tillverkaren fattar sedan beslut om vidare hantering. Hanteringen
varierar beroende på produkt, men även beroende på marknad då elektronik har ett
skrotvärde, och kan innefatta både export (både fungerande produkter och produkter för reparation), försäljning till återanvändningsaktör eller omhändertagande av
återvinningsbolag (Bergman, 2011). Flödena av kasserade garantiärenden omfattas
inte av EE-registret utom i de fall då avtalspartner för omhändertagande är ElKretsen eller EÅF och produkterna därmed hamnar i de kollektiva insamlingssystemen. Någon ansats att kvantifiera flödena av service- och garantiärendena utanför EE-registret har inte gjorts i detta projekt då hanteringen ofta bedöms vara
känslig företagsinformation. Dessa flöden skulle emellertid kunna fångas i statistiken om det totala B2B-flödet kunde bestämmas och om det fanns KN-koder för
export av begagnad elektronik. Detta diskuteras vidare i nedanstående avsnitt om
B2B-flödet.
Serviceärenden och el-avfall som samlas in hos de stora butikskedjorna och kasseras i Sverige förmodas i allmänhet hamna antingen i EÅF:s eller El-Kretsens insamlingssystem eller i B2B-flödet, vilket bekräftas av de butiker, serviceverkstäder, tillverkare och avfalls- och återvinningsbolag som kontaktats inom ramen för
projektet. Hantering av el-avfall skulle eventuellt kunna vara mer osäker i mindre
butiker och serviceverkstäder än i stora butiks- och servicekedjor, men också svårare att undersöka. Miljöförvaltningen i Stockholms Stad genomförde under 2011 ett
tillsynsprojekt i syfte att öka medvetenheten om hanteringen av el-avfall (Schmidt,
2011). I projektet konstaterades det bland annat att el-avfall ofta uppstår hos serviceverkstäder i de fall de anlitas (det vill säga om butiken själv inte utför service).
Serviceverkstäder bedömdes därför vara en viktig målgrupp för framtida informations- och tillsynsinsatser. Vidare konstaterades att kunskapsnivåerna kring hanteringen av el-avfall generellt var låg hos butikerna men samtidigt upptäcktes inga
stora brister gällande hanteringen av el-avfallet. Ingen av de besökta butikerna
visste vart el-avfallet slutligen tar vägen, men i 17 av 25 butiker visste man vem
som transporterar bort el-avfallet eller till vilken återvinningscentral det transporterades. Hälften av butikerna känner till att det förekommer illegal export av begag-
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nad elektronik och el-avfall och i tio butiker av 24 har man någon gång fått erbjudande från någon privatperson som ville ta hand om eller köpa begagnad elektronik
eller el-avfall. Det var främst mindre butiker i förorten som hade fått sådana erbjudanden.

Fastighetsnära insamling och business-tobusiness-flöde
Den fastighetsnära insamlingen (FNI) och business-to-business (B2B) insamlingen
sker från flerbostadshus och företag, butiker, offentlig sektor etc. där fastighetsägaren eller verksamhetsägaren beställt denna tjänst. Denna insamling sker i vissa fall
i El-kretsens regi och rapporteras då in till Naturvårdsverkets EE-register. Under
2010 samlade El-kretsen in 3823 ton (inklusive batterier och ljuskällor) via FNI
eller B2B. Fördelningen per produktkategori är okänd.
Ett försök att uppskatta FNI- och B2B-flödet utanför de kollektiva insamlingssystemen gjordes i detta projekt genom kontakt med 15 aktörer som samlar in
och/eller behandlar dessa flöden (se bilaga 3). De flesta av de kontaktade aktörerna
hanterar el-avfall både inom och utanför de kollektiva insamlingssystemen och
uppgifter om hur mycket el-avfall som samlas in och/eller behandlas finns ofta
lättillgängliga hos företagen. Ett flertal aktörer valde dock att inte lämna ut dessa
uppgifter då det är känslig företagsinformation. Mängduppgifter erhölls från ett par
företag, men uppräkning baserat på dessa bedöms vara alltför osäkert och det var
därför inte möjligt att göra någon uppskattning av det totala FNI- och B2B-flödet
inom ramen för detta projekt. Det kan dock konstateras att uppgifterna finns tillgängliga hos företagen och att ett flertal av de som inte ville lämna ut uppgifter
anger att de är villiga att uppge dem till Naturvårdsverkets EE-register i framtiden,
men bara under förutsättning att alla aktörer i branschen gör det.
Om storleken på det totala B2B och FNI-flödet var känt skulle mer tillförlitliga
insamlingskvoter kunna beräknas. Möjligheten att följa upp detta flöde i framtiden
behöver därför undersökas. Är det möjligt att ställa uppgiftslämnarkrav på aktörer
som hanterar dessa flöden, exempelvis genom rapportering av de som tar emot elavfall för förbehandling? Dessa aktörer är betydligt färre än de som samlar in FNIoch B2B-flöden. För att undvika att dubbelräkning av insamlade mängder bör det
bara vara den primära behandlingen som ska inrapporteras i ett sådant system, och
inte det som skickas vidare till andra anläggningar för ytterligare behandling. I
dagsläget finns ingen sammanställning över samtliga förbehandlingsanläggningar i
Sverige (varken hos Naturvårdsverket, Avfall Sverige eller hos Återvinningsindustrierna). Då förbehandling av el-avfall är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet skulle uppgifter om alla verksamhetsutövare dock kunna erhållas från landets
kommuner. Om man utgår från El-kretsens avtalspartners och Återvinningsindustriernas medlemmar omfattas emellertid säkerligen en majoritet av landets förbehandlare.
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Ett flöde som inte går via förbehandlingsanläggningarna är insamling av elektronik
för återanvändning från t.ex. företag och offentlig sektor. Inom ramen för projektet
kontaktades 7 företag som bedriver sådan insamling (se bilaga 3). Det är mestadels
PC, bärbara datorer och platta skärmar som hanteras av de kontaktade företagen.
Liksom för företagen som samlar in B2B-flödet för återvinning så var det ett flertal
av de kontaktade aktörerna som valde att inte delge uppgifter om hur stora mängder som samlades in. Uppräkning baserat på de uppgifter som väl har erhållits bedöms som alltför osäker även här. Mycket av det som samlas in för återanvändning
exporteras till tredje land och är då med i den svenska utrikeshandelsstatistiken (se
avsnittet ”Export av elektriska och elektroniska produkter”). Där framgår exempelvis att den totala exporten av IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning var
32 000 ton under 2010-Det går dock inte att särskilja om, och i så fall hur mycket,
av detta som var begagnad elektronik. Detta eftersom det inte finns några specifika
KN-koder för begagnade produkter inom området elektriska och elektroniska produkter.

Återvunnet el-avfall i Sverige
I projektet inkluderas hela produkter och inte delar av produkter – detta gör att de
anläggningar som syftas på i rubriken snarare är att betrakta som förbehandlare –
det vill säga anläggningar som monterar isär produkter för återvinning. Inom ramen
för projektet har det undersökts vilka uppgifter som finns i miljörapport från aktuella återvinningsföretag.
För förbehandling av el-avfall finns en verksamhetskod 90.90 (Anläggning för
yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska
produkter…). Dessa anläggningar räknas som C-anläggningar och har därmed
ingen skyldighet att lämna miljörapporter till Svenska Miljörapporteringsportalen
(SMP). Tillsynsmyndigheten kan emellertid begära miljörapporter från Canläggningar men då inte via SMP. I SMP finns det därför inga miljörapporter från
anläggningar som har 90.90 som huvudkod. Anläggningar som utöver förbehandling av el-avfall (kod 90.90) även bedriver annan, tillståndspliktig, verksamhet
återfinns emellertid i SMP. 56 sådana anläggningar finns i SMP varav 29 drivs av
Stena.
Vid granskning av ett urval av miljörapporter från dessa anläggningar kunde det
konstateras att:
Alla förbehandlar inte el-avfall även om de har tillstånd att göra det.
Det är för de flesta anläggningar inte möjligt att utläsa någon förbehandling
uppdelat på produktkategorier enligt WEEE-direktivet. Anläggningarna registrerar inkommet eller behandlat el-avfall men i regel inte mer detaljerat
än så. Det fanns dock vissa anläggningar som rapporterade bearbetade
mängder per produktkategori.
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Det finns en uppenbar risk för dubbelräkning vid sammanställning av
mängder från miljörapporter då el-avfall kan skickas för förbehandling
inom eller mellan koncerner och därmed registreras som inkommet på flera
anläggningar.
Möjligheten att använda miljörapporter för att få en uppfattning om hur
mycket el-avfall som totalt går till förbehandling i Sverige, oavsett produktkategori, är i dagsläget begränsad. Det är okänt hur stora mängder de
förbehandlingsanläggningar som inte finns med i SMP hanterar. En av de
större aktörerna, Sims Recycling Solutions, fanns t.ex. inte med i SMP.
Möjligheten att via miljörapporterna följa vad som händer med det inkomna elavfallet är också begränsad. De förbehandlingsanläggningar som lämnar miljörapporter är ofta stora anläggningar och tar emot även andra typer av avfall och det
som registreras som utgående är därmed en mix av avfall och material från både elavfall och andra typer av avfall. Internt har dock anläggningarna kontroll över och
kan redovisa dessa data (se vidare under kapitel ”vad händer med isärmonterat elavfall”).

Insamling av välgörenhetsorganisationer
Några av de större välgörenhetsorganisationerna i Sverige kontaktades genom
samarbetsorganisationen Ideell Second Hand. Uppgifter om hur mycket elektronik
som samlas in fanns emellertid inte tillgängligt hos organisationerna. Det rör sig
dock om ganska små mängder. Normalt kontrolleras all insamlad elektronik och ej
fungerande produkter kasseras och lämnas antingen på ÅVC eller till det avfallsbolag som organisationen har avtal med. För insamlade textilier finns en stor exportmarknad och en majoritet av de kläder som samlas in i Sverige exporteras. En viss
export av elektronik förekommer, men endast i mycket liten omfattning. Myrorna
uppger att man exporterar en del lampor, hushållsapparater, rakapparater, klockradio, video och audio m.m. Dock inte TV-apparater eller datorer och IT-utrustning
(Kökeritz, 2011).

El-avfall i brännbar fraktion
Uppskattning av mängden el-avfall i brännbar fraktion uppskattades baserat på
uppgifter från plockanalyser från hushållens säck- och kärlavfall i Avfall Sverige
(2008) och Avfall Sverige (2011a).
I Avfall Sverige (2008) gjordes en uppskattning utifrån sammanställning av plockanalyser att den totala mängden el-avfall som ”hamnar fel” i hushållssoporna och i
förpackningsinsamlingen är knappt 12 000 ton el-avfall per år eller ca 1,3 kg per
invånare. I denna siffra inkluderas emellertid glödlampor och annan belysningsutrustning vilket inte ingår i detta projekt.

43

Den totala mängden säck- och kärlavfall i Sverige var 2 152 000 ton under 2010
(Avfall Sverige, 2011b). I sammanställningen av plockanalyser som gjordes i Avfall Sverige (2011a) var medianvärdet för el-avfallets andel av säck- och kärlavfallet;
0,54 % i utsorterad brännbar fraktion (exkl. matavfall) från villor
0,26 % i utsorterad brännbar fraktion (exkl. matavfall) från lägenheter.
och
0,3 % i blandad brännbar fraktion från villor
0,26 % i blandad brännbar fraktion från i lägenheter.
Om man med utgångspunkt från sammanställningen i Avfall Sverige (2011) antar
att cirka 0,3 % av det totala säck- och kärlavfallet utgörs av el-avfall, så var den
totala mängden cirka 6 500 ton under 2010.
Baserat på uppskattningen i Avfall Sverige (2008) och uppräkningen baserat på
Avfall Sverige (2011) är mängden el-avfall i brännbar fraktion i storleksordningen
6-12 000 ton. Poängteras bör att osäkerheten är betydande vid uppräkning till nationella mängder baserat på plockanalyser. Uppskattningen visar dock att mängden
el-avfall i brännbar fraktion inte är försumbar.

Övriga flöden
Det förekommer också andra flöden av el-avfall som inte tagits med i rapporten.
Ett av dem är illegal export som vi ju som redovisat tidigare inte täcker in. Ett annat flöde är privatpersoners handel med begagnade produkter via t.ex. Blocket. Det
finns också ett antal företag som tar emot begagnad elektronik för reparation och
sen vidare försäljning. Kopplat till den illegala hanteringen kan också nämnas att
Avfall Sverige uppger att miljöinspektörer stöter på el-avfall hos aktörer vilka
saknar certifikat för sådan hantering, t.ex. skrothandlare.
Summerat betyder detta att en betydande mängd produkter finns i omlopp utan
vidare kontroll. För att hantera denna mängd och säkerställa en korrekt hantering
när de når avfallsledet är det nödvändigt med en god tillsyn.
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Utflöden av elektriska och elektroniska
produkter och avfall
Export av elektriska och elektroniska
produkter
Den största andelen av exporten av elektriska och elektroniska produkter,
som ingår i det här projektet, utgörs viktmässigt även det av 1. Stora hushållsapparater, framförallt av Tvättmaskiner och Kylskåp. Därefter följer
Export av 3. It- och telekommunikations- och kontorsutrustning samt 4.
Hemutrustning med vardera ungefär lika stora delar, Tabell 6. I Figur 12
redovisas fördelningen av exporten mellan handel inom EU27 och export till
övriga världen. Fördelningen av exporten för 7. Leksaker samt fritids- och
sportutrusning redovisas inte då denna kategori är kvantitativt sett liten. Som
ses i diagrammet fördelar sig exporten lika för mellan länder inom EU 27
och länder utanför EU. Uppgifterna om exporterade mängder per produktkategori har använts i rapporten för beräkningarna av Nettoinflödet.
Tabell 6. Total export per produktkategori, 2010, ton, avrundade värden, se Bilaga 1 för
urval av KN koder som ingår.Bearbetning av data från www.ssd.scb.se.
Produktkategori
1. Stora hushållsapparater
2. Små hushållsapparater
3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning
4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning)
5. Belysningsutrustning.
6. Elektriska och elektroniska verktyg
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
8. Medicinteknisk utrustning
9. Övervaknings- och kontrollutrustning
10. Automater
Total export 1-4;6-7.
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Total export, ton
110 000
14 000
32 000
31 000
ingår ej
18 000
3 000
ingår ej
ingår ej
ingår ej
210 000

6. Elektriska och
elektroniska verktyg

Export EU27
Export övriga världen

4. Hemutrustning

3. It- och telekomutrust.

2. Små hushållsapparater

1. Stora hushållsapparater

ton 0

50000

100000

150000

Figur 12. Fördelning av exporten mellan utförsel till EU27 och export till Övriga länder i
världen. Se Bilaga 1, för vilka KN-koder som inkluderats i varje produktkategori, ton,
2010. Bearbetningar av data från www.ssd.scb.se

Export av el-avfall
Enligt Naturvårdsverkets statistik för gränsöverskridande transporter av avfall exporteras el-avfall enligt Tabell 7 . Det är anmälningspliktigt avfall som ingår i registret och därmed i tabellen. I Naturvårdsverkets statistik finns även avfall som är
kvicksilverhaltigt eller kabelavfall, vilket skulle kunna komma från elektronik, men
detta har inte tagits med Tabell 7. För mer information om Naturvårdsverkets statistik, se avsnittet om import av el-avfall. Samlat är det en mycket liten del som
redovisas som hela produkter för 2009 var exporten av kasserade kylskåp, 4104
ton, se Tabell 7. Anledningen till detta är att el-avfallet i de flesta fall förbehandlas
innan det exporteras och att det då klassas som informationspliktigt.
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Tabell 7. Exporterade mängder el-avfall enligt Naturvårdsverkets statistik för gränsöverskridande transporter av avfall år 2009, ton.
Behandlingsföretag

Avfallsslag

DSV Solutions AB

Elektronikavfall

Kvantitet (ton)
71

Införselland
DE

El-Kretsen i Sverige AB

Elektronikavfall

79

NO

H.J. Hansen Sverige AB

Elektronikavfall

59

DK

H.J. Hansen Sverige AB

Kasserade kylskåp

4104

NO

Kuusakoski

Elektronikavfall

1880

LT

Ragn-Sells AB

Elektronikavfall

678

DE,GB

Ragn-Sells AB

Kasserade kylskåp, CFC

159

DE

Stena Technoworld

CRT-glas

1260

DE

Stena Technoworld

Elektronikavfall

5043

DE

Telenor

Elektronikavfall

12

GB

13345*

Totalt
* Den

egentliga mängden utfört och exporterat el-avfall är högre, eftersom en del
avfall från elektronik exporteras/förs in som informationspliktigt avfall och
därmed inte rapporteras till Naturvårdsverket.

Vad händer med förbehandlat el-avfall?
I Tabell 8 redovisas vad som händer med el-avfallet när det är har fått sin slutliga
behandling. Uppgifterna är erhållna från El-kretsen och täcker därför inte allt
svenskt el-avfall. Avfallet i tabellen kan ha sitt ursprung i produktkategorier som
ligger utanför avgränsningen av den här rapporten, ex. 5. Belysningsutrusning.
Tabellen ger dock en uppfattning om möjligheten att ta till vara material från elavfall.
Det är inte så att man alltid exporterar alternativt skickar inom landet en ren fraktion av till exempel plast - utan man exporterar alternativt skickar inom landet ett
förbehandlat avfall där allt farligt är bortmonterat (kanske delar av en dator eller ett
kylskåp) för vidare behandling. Vid den fortsatta behandlingen får man ut olika
fraktioner (plast, metall, fluff osv) som sedan tas om hand i det land där behandlingen skett. El-kretsen får (via sina förbehandlare) in uppgifter från behandlare i
olika länder (inklusive Sverige) om vad som händer med det svenska el-avfallet.
De som behandlar avfallet är skyldiga att rapportera tillbaka till El-kretsen vilka
fraktioner som uppstår och hur de behandlas. Rapporterade data följs upp årligen
av revisioner. Det är dessa data som redovisas i tabellen nedan.
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Tabell 8. El-avfallet efter isärmotering, 2010, ton. MR = Material Recycling (Materialåtervinning), ER =
Energy recovery (Energiåtervinning, ofta används tillexempel kvarsittande plast som energibärare i metallsmältningen), TD = Termal disposal (är i praktiken ofta liktydigt med ER i länder där energiutvinning
är vanligt), LD = Land disopsal (deponering) Data från El-Kretsen.
Övr
BehandEU
Kina
Asien
lingsTotalt
Sverige
Mängd
Mängd Mängd
Fraktion
metod
Mängd (ton) Mängd (ton)
(ton)
(ton)
(ton)
Farligt (inkl olja +
batterier)
MR
161
68
93
ER
112
75
38
TD
252
238
14
LD
638
632
5
S:a Farligt
1 163
1 012
151
Övrigt
MR
14 494
11 238
1 067
1 149
1 040
ER
4 725
4 351
363
11
TD
1 978
1 951
11
16
LD
369
366
3
S:a Övrigt
21 567
17 906
1 444
1 176
1 040
Fluff
MR
485
453
21
11
ER
1 729
1 549
9
171
TD
336
313
24
LD
9 648
4 140
5 449
59
S:a Fluff
12 198
6 454
5 503
229
11
Glas
MR
10 040
5 733
4 308
ER
43
43
TD
3
3
LD
18
8
11
S:a Glas
10 104
5 783
4 321
Metall
MR
50 432
192
44 562
3 211
2 468
ER
1 466
1 277
190
TD
313
313
LD
S:a Metall
52 212
1 469
45 065
3 211
2 468
Plast
MR
10 279
2
5 771
4 506
ER
2 363
821
1 536
5
TD
113
81
33
LD
15
15
S:a Plast
12 770
904
7 308
4 559
Kretskort
MR
307
307
ER
474
474
TD
LD
S:a Kretskort
780
780
Totalt

110 793
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34 308

63 791

9 175

3 519

Sammanställning av flöden
Nettoinflödet och de kända uppgifterna om insamlat el-avfall i de kollektiva
insamlingssystemen (El-kretsen och EÅF) redovisas samlat i Figur 13. Till
följd av projektets avgränsning summerar inte flödesbilden alla produktkategorier inom producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. I
alla fall utom för kategori 4 Hemutrustning är nettoinflödet större än de insamlade mängderna, vilket måste anses rimligt. En förklaring till detta kan
vara att de produkter som idag når avfallsledet per styck har en högre kvantitet än vikten per styck av den hemutrustning som idag sätt på marknaden.
Som diskuterats tidigare i rapporten har flera av flödena inte varit kvantifierbara, exempelvis B2B-flödet och stölder från återvinningscentraler. Många
gånger finns uppgifterna att tillgå i branschen men man vill då att alla aktörer ska rapportera de kvantiteter som hanteras.
Det utgående flödet i hushålsavfallet på upp till 12 000 ton avser en uppskalning av vad som hittas i säck- och kärlavfallet från hushåll, jfr Figur 13. Men
siffran inkluderar även glödlampor, vilket ligger utanför det här projektets
avgränsning.

Figur 13. Flöden av elektriska och elektroniska produkter i Sverige 2010, ton. Flödesbilden
visar framförallt det i projektet beräknade Nettoinflödet, samt uppgifter från de kollektiva
insamlingssystemen per produktkategori.. Baserad på bearbetning av data från utrikeshandelsstatistiken, SCB, kollektiva insamlingssystem (El-kretsen och EÅF) och plockanalyser
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på hushållens säck- och kärlavfall. FNI avser fastighetsnära insamling (från bostäder) och
B2B business-to-business insamling (från verksamheter).

Jämförelser mellan framtagna data
Med metoden som använts i den här studien blir det totala nettoinflödet av
de ingående produktkategorierna 178 000 ton, Figur 13 eller drygt
19 kg/person. Detta kan jämföras med de ca 205 000 ton, eller knappa 22 kg
per år som finns registrerat i EE - registret som satt på marknaden under
2010 för samma produktkategorier. Den inbördes relationen mellan Nettoinflödet och produktkategorierna i EE - registret är dock den samma.
Förklaringar till varför det skiljer något mellan uppgifterna kan vara flera:
Att data fullt ut inte inkluderar samma produkter. Nettoinflödet i den här
rapporten är baserat på ett urval av KN-koder vilka bedömts representera
de respektive produktkategorierna, jfr. Bilaga 1. För en bättre överensstämmelse skulle eventuellt ytterligare KN-koder behöva inkluderas.
Nettoinflödet bygger på metoden att för varje KN-kod räkna ut importen –
exporten + inhemsk produktion. Dessa data har sedan aggregerats till de
olika produktgrupperna, jfr. Bilaga 1. I vissa fall är den inhemska produktionen för en viss KN-kod markerad med sekretess i statistiken. Det finns
därmed tillverkning i landet, men exempelvis för få företag för att data ska
kunna redovisas. Nettoinflödet är då enbart beräknat som import – export
vilket kan ha dragit ner värdet.
Som diskuterats i rapporten kan data över exporten också inkludera export
av begagnade fungerande produkter. KN-koderna skiljer i detta sammanhang inte på nya eller begagnade produkter. I rapporten har detta exempelvis lyfts fram i samband med det så kallade B2B flödet. Export av begagnade produkter gör att värdet på nettoinflödet dras ner exempelvis i jämförelse med vad som är satt på marknaden. Det har inom ramen för projektet
inte gått att uppskatta storleken på denna typ av export. Avsikten att Nettoinflödet ska spegla vad som finns i landet måste dock ändå ses som korrekt.
Viktuppgifterna på de olika produkterna kan vara felaktiga. Detta kan dock
slå åt båda håll och påverka både beräkningen av nettoinflödet och eller de
mängder som finns uppgivet som satt på marknaden i EE- registret
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Tabell 9. Jämförelse mellan data från EE-registret och beräknat Nettoinflöde (Import-Export+Inhemsk
produktion), avrundade värden, ton.
Produktkategori

EE -registret,
ton

1. Stora hushållsapparater
2. Små hushållsapparater
3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning
4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning)
6. Elektriska och elektroniska verktyg
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
Totalt

101 839
22 822
34 237
29 964
10 652
5 979
205 493

Beräknat
nettoinflöde,
Ton
91 000
19 000
34 000
22 000
7 000
6 000
178 000

Uppgifterna från de kollektiva insamlingssystemen (El-kretsen och EÅF) som
redovisas i flödesbilden, omfattar en majoritet av insamlat el-avfall som rapporteras till EE-registret. Vissa aktörer rapporterar in själva varför mängderna ej överensstämmer helt. Då det i projektet inte var möjligt att göra en uppskattning av
B2B- och FNI-flödena utanför de kollektiva insamlingssystemen är det emellertid
okänt hur stor del av den totala insamlingen av el-avfall som omfattas av uppgifterna i EE-registret.
Tabell 10. Jämförelse mellan data om insamlade mängder 2010 från EE-registret och de
kollektiva insamlingssystemen (El-Kretsen och EÅF), ton.
Produktkategori

EEregistret,
ton

Stora hushållsapparater

75 339

Kollektiva
insamlingsstem,
ton
68 615

Små hushållsapparater

8 960

8 304

IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning

31 752

28 867

Hemutrustning (TV-, audio-, och videoutrustning)

37 806

31 515

1 531

1 577

Elektriska och elektroniska verktyg
Leksaker samt fritids- och sportutrustning
Totalt

697

699

156 086

139 577

Upplagrad mängd
Elektriska och elektroniska produkter finns överallt i vår vardag, i hemmen, på
arbetsplatsen, i butiken, i sommarstugor osv. För de kategorier som inkluderas i
den här rapporten var nettoinflödet av produkter 178 000 ton under 2010 och den
kända insamlade mängden, inklusive det som hittas i säck- och kärlavfallet runt
140 000 ton. Om detta skulle vara hela sanningen skulle alltså runt 40 000 ton nya
elektriska och elektroniska produkter ha tillförts det svenska samhället under 2010,
eller drygt 4 kg/person.
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Att ha en uppfattning om den totala användningen och upplagringen av produkter
ger information om vad vi kan förvänta oss att hitta i avfallsledet. Enkelt uttryckt
så kommer allt som konsumeras i form av produkter att tillslut nå avfallsledet i
någon form. Men för flertalet av de produkter som inkluderas i den här rapporten
sker detta med ett antal års förskjutning.
Baserat på antaganden om produkternas livslängd, jfr. Bilaga 2, har den totala upplagrade mängden i användning av produktkategorier som ingår i det här projektet
beräknats som; Upplagrad mängd i användning = Nettoinflödet * Livslängden
(Sörme och Brolinson, 2010).
Totalt beräknas mängderna i användning vara 1,5 miljoner ton, eller nära 160 kg
elektriska och elektroniska produkter per person, Figur 14, och Tabell 11. Naturligt
återfinns de största mängderna i kategorin 1. Stora hushållsapparater, som innefattar stora och tunga produkter som kyl, frys och spisar, med över 100 kg. Därefter
följer 3. It- och telekommunikationsutrustning med cirka 15 kg/person, 4. Hemutrustning med 13 kg/person och 2. Små hushållsapparater med 11 kg/person.
På det sätt som den upplagrade mängden är beräknad i denna rapport går det inte
att säga något om andelen produkter som finns kvar i människors liv men som inte
längre är i bruk – i vissa sammanhang kallat att produkten befinner sig dvala (se
exempelvis Bergbäck et al., 2001). Det kan exempelvis röra sig om att man lagrar
produkter i hemmet innan man åker till återvinningscentralen, produkter som finns
kvar i byrålådan eller garaget. Denna andel av den upplagrade mängden är förstås
viktig men också svår att kvantifiera.
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Total upplagrad mängd i användning ca 160 kg/pers,
exklusive produktkategorierna 5, 8, 9 och 10
10

2

4

1. Stora hushålls...
107 kg/pers

1
7

6. Elektriska …
8 kg/pers

<1

<1

1

2. Små hushålls…
11 kg/pers

1

7. Leksaker …
4 kg/pers

3. It- och telekom…
15 kg/pers

3

8. Medicintekn.
ingår ej

4. Hemutrustning
13 kg/pers

3

2

9. Övervakning …
ingår ej

5 . Belysningsutrust..
ingår ej

10. Automater
ingår ej

Nettoinflöde
Upplagrad mängd i användning

Kända
avfallsflöden

Figur 14. Nettoinflöde, upplagrad mängd i användning och kända utflöden till avfallsledet
kg per person/år, 2010. Bearbetningar av data från www.ssd.scb.se och de kollektiva insamligssystemen.

För produktkategorin 4. Hemutrustning ser upplagringen av produkter ut att vara
negativ, d.v.s. utflödet till avfallsledet är större än nettoinflödet under samma år.
En möjlig förklaring, utöver rena felkällor, skulle kunna vara att vikten per produkt
har ändrats över tid och att de produkter som ersätter äldre är lättare. När det gäller
upplagrad mängd av produktkategori 6. Elektriska och elektroniska verktyg finns
det inte uppgifter om antal ton producerade produkter för delar av den svenska
produktionen på grund av sekretess. Detta har gjort att nettoinflödet för hela produktkategorin har inte kunnat beräknas varför inte heller den upplagrade mängden i
användning ska ses som en total. För produktkategorin 7. Leksaker samt fritidsoch sportutrustning har nettoinflödet sedan tidigare bedömts som mycket osäkert.
Den upplagrade mängden är därför enbart beräknad utifrån importen, dvs. som
import * livslängd.
Tabell 11. Totalt upplagrad mängd av elektriska och elektroniska produkter, ton och
kg/person per produktkategori, avrundade värden. Antaganden om antal år som produkten
är i användning finns redovisade i Bilaga 2.
Produktkategorier
1. Stora hushållsapparater, totalt
varav:
Kylskåp
Spisar, hällar, inkl. kokplattor m.m.
Diskmaskiner
Luftkonditionering, uppvärmning, fläktar
Frysar
Tvättmaskiner

Ton

kg/person

1 010 000

110

310 000
200 000
130 000
90 000
170 000
60 000

53

30
20
10
10
20
10

Torkmaskiner
Mikrovågsugnar
2. Små hushållsapparater, totalt

40 000
10 000
100 000

varav:
Små hushållsapparater, övrigt
Köksmixers, matberedare, brödrostar, juice press etc.
Kaffe- och tekokare, perkulatorer
Dammsugare
Rumsvärmare
Strykjärn
Rakapparater och hårklippningsmaskiner
Hårtorkar
Symaskiner
3. It- och kommunikationsutrustning, totalt
varav:
Stationära datorer, pc
Datorskärmar, platta (LCD/TFT)
Bärbara datorer, PC
It och telekommunikationsutrustning, övrig
Fax, scanner, skrivare och flerfunktionsskrivare
Mobiltelefoner
Telefoner och kringutrustning
Räknemaskiner
Datorskärmar (katodstrålerörsmonitorer)

5
1
10

14 000
18 000
8 000
49 000
4 000
3 000
2 000
1 000
4 000
142 000

1
2
1
5
0
0
0
0
0
15

59 000
42 000
17 000
14 000
5 000

120 000

6
4
2
1
1
0,2
0,2
0,1
0,1
12

53 000
28 000
21 000
14 000
2 000
2 000
<1 000

6
3
2
2
<1
<1
<1

72 000

<10

Borrar

27 000

3

Gräsklippare …

25 000

3

Sågar

18 000

2

2 000

<1

4. Hemutrustning, totalt
varav:
TV
Radio, hifi systems
Hemutrustning, övrig
DVD/Video-spelare
Bärbara musikspelare (CD, MP3, mm)
Videokameror och digitalkameror
Kameror
6. Elektriska och elektroniska verktyg, totalt

2 000
1 000
1 000

varav:

Verktyg för nitning…
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning

36 000

4

varav:
Elektriska tåg, inkl. skenor och signalutrustning.
Videospel för användning med tv

Se texten

Se texten

Spelautomater

”

”

Elektrisk utrustning för bowlingbanor, kasinon etc.

”

”

Andra elektriska leksaker och modeller med motorer, plast

”

”

Andra elektriska leksaker och modeller med motorer, exklusive
plast

”

”
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Indikatorer
Ett av målen med projektet var att föreslå indikatorer för relevanta delar av flödet.
Vad som anses relevant beror på vilket syfte indikatorn ska ha. Exempel på områden som är relevanta i det här sammanhanget är uppföljning av producentansvaret
för elektronik och elektroniska produkter, miljömålen Giftfri miljö, God Bebyggd
miljö och rapportering av framtida avfallsstatistik. Indikatorerna ska också vara
repeterbara över tid. En indikator kan vara att följa just en produktgrupps inflöde,
avfallsmängd eller insamlad mängd. En indikator kan också vara att sätta den i
relation till något, t.ex. insamlade mängder avfall av en produktgrupp i relation till
inflödet av produktgruppen.
Projektgruppen har i diskussion med Naturvårdsverket kommit fram till att indikatorn ska vara ett mått på insamlad mängd i relation till satt på marknaden. Bland
annat diskuterades möjligheten att följa specifika produkter eller produktgrupper,
exempelvis kylskåp, mobiltelefoner och batteridrivna borrmaskiner. Ett viktigt mål
med en indikator är att den fungerar för uppföljning över en lång tid. Det behöver
då finnas data över mängd satt på marknaden. Till viss del kan det vara svårt för
produkter som förändras snabbt som exempelvis läsplattor. Statistiksystemet däremot förändras långsamt, t.ex. fick mobiltelefoner en egen varukod först år 2010.
Att använda data från SCB över nettoinflödet, import, export eller produktion av
relevanta produkter är en möjlighet att kontinuerligt följa flöden eftersom data
publiceras årligen på SCB. Nettoinflödet är import – export + produktion. SCB
publicerar årligen data över import, export och inhemsk tillverkning för drygt
10 000 varugrupper. Här ingår hundratals olika varukoder för elektronik, varav
många har använts i denna rapport. Det finns givetvis brister i denna statistik som
kan påverka datakvaliteten, t.ex. bortfall i statistiken, export av begagnad elektronik som drar ner värdet på nettoinflödet, sekretess som kan finnas för vissa koder.
Dessa brister är mer detaljerat beskrivna under kapitlet Kvaliteten på data och osäkerheten i resultaten. Data över ”satt på marknaden” kan fås från EE-registret.
När det gäller insamlade mängder el-avfall så följer El-kretsen upp insamlingen
baserat på plockanalyser av det som samlats in via ÅVC:er. Ett urval av stålkorgar
med elektronikplockas ut och en noggrann analys av vilka produktkategorier som
har samlats in i dessa korgar görs. Data räknas sedan upp till totala mängder för
respektive produktkategori. I dessa plockanalyser ingår inte alla enskilda produktgrupper utan man har fokus på kategorier, som utgår från producentansvarskategorier. Borrmaskiner redovisas t.ex. i portabla maskiner tillsammans med gräsklippare, slipar, skruvdragare. Möjligheten att följa insamlingen av specifika produkter
baserat på befintliga uppgifter från El-kretsen är därför begränsad.
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Det finns en överenskommelse om ett nytt direktiv för WEEE. Det formella beslutet om att anta den nya överenskommelsen har ännu inte fattas, men det väntas ske
till sommaren. Enligt det nya direktivet ska man under de första 4 åren fortsätta att
ställa krav på insamling av 4 kg per person och år. Efter 4 år ska man ställa krav på
insamling som en andel av sålda mängder. Kommissionen har fått i uppdrag att
undersöka om det finns metoder för att fastställa hur mycket avfall som genereras i
samhället. Om de hittar en sådan metod kan kravet på insamlad mängd ställas i
relation med hur mycket el-avfall som genereras. Det kravet kan bli tillämpligt
efter 7 år.

Exempel på indikatorer
Nedan följer några förslag på andra indikatorer som är möjliga att försörja med
data regelbundet. Det kan vara data över uppkommen mängd, insamlad mängd
eller en relation mellan dem.
1.
Kyl och Frys
Data finns idag redan tillgänglig . Dels som beräknat nettoinflöde baserat på data
från SCB, eller genom EE-registrets uppgifter om mängd satt på marknaden. Kylskåp och frysar redovisas också separat i data över insamlade mängder el-avfall.
För att få en bra relation mellan insamlade mängder och satt på marknaden är det
bäst att jämföra med data över mängder satt på marknaden vid tidpunkten för den
förväntade livslängden. Om den förväntande livslängden på kylskåp exempelvis är
15 år bör insamlat 2010, jämföras med satt på marknaden år 1995. På liknande sätt
görs för andra produkter. Nettoinflödet av produkter (import-export+inhemsk produktion) kan beräknas med data från SCB från år 1995.
2.
TV
Data över mängd satt på marknaden kan fås från SCB:s statistik över import, export och inhemsk produktion eller från EE-registret. Insamlade mängder skulle
kunna fås från El-kretsens plockanalyser och skalas upp. I plockanalyserna sorteras
idag TV LCD och TV LED/Plasma.
3.
Kameror, klockor och leksaker
Data över mängd satt på marknaden kan man få från SCB: s statistik över import,
export och inhemsk produktion eller frånEE-registret. Dock saknas det i SCB data
vikter i ton för många leksaker för inhemsk produktion vilket kan göra det svårt att
få fram nettoinflöde som import – export + inhemsk produktion. Här skulle man
istället kunna utgå från importen, vilket borde utgöra den stora delen av inflödet
eller använda data från EE-registret. Insamlade mängder kan man få från ElKretsen för denna grupp (vill man ha t.ex. leksaker separat kan detta beställas som
ett uppdrag från El-kretsen (Eliasson, muntligt)).
4.

Elektronik i säck- och kärlavfall, mängder
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Det hamnar en hel del elektronikavfall i hushållens säck- och kärlavfall, uppskattningsvis 6000-12 000 ton år 2010. Vilket visar på en förlust i insamlingssystemet.
Denna siffra avser dock el-avfall som även inkluderar glödlampor och belysning.
Här kan man ha en indikator som följer utvecklingen av mängderna elektronik i
hushållens säck- och kärlavfall genom att utgå från kommunernas plockanalyser.

Förslag till indikator för att följa målformuleringar i nationella avfallsplanen om smått elavfall
I remissutgåvan till ny Nationell avfallsplan (Naturvårdsverket, 2011) finns ett
förslag till nytt miljömål ”Insamlingen av el-avfall till materialåtervinning ska öka,
speciellt för smått el-avfall”. Begreppet ”smått el-avfall” är inget som finns tydligt
definierat idag. Det kan tolkas som att det är det som finns i hushållens säck- och
kärlavfall och som mäts i plockanalyser och även liknande avfall som redan idag
samlas in (se ovan).
I begreppet ”smått el-avfall” ingår enligt vår tolkning också glödlampor etc. vilka
ingår i en egen förordning (SFS 2000:208). De ingår inte i redovisningen från Elkretsen, se t.ex. i rapporten (Naturvårdsverket, 2010) men det går att få fram data
över hur mycket som samlas in genom producentansvaret. Uppgifter om ljuskällor
ingår i en egen plockanalys som El-kretsen genomför tillsammans med den kontrakterade förbehandlaren, Nordic Recycling. Där skiljer man dessutom skiljer på
olika typer av ljuskällor (Eliason, muntligt).
Om vad som avses med smått el-avfall vore väl definierat kan en specifik skärning
av plockanalyserna i samarbete med El-kretsen kanske kunna genomföras. För att
jämföra denna insamlade mängd med det som är satt på marknaden kan de varukoder som är relevanta och hämta data från SCB, import, export och inhemsk produktion, eller använda data från EE-registret över satt på marknaden. Då är det relevant
att jämföra med statistik över inflödet några år tillbaka, d.v.s. med uppskattat livslängd. Livslängder för de flesta produkter finns exempelvis i Nordiska Ministerrådets rapport(2009).

Repeterbarhet
För att det ska vara rimligt att införa en indikator eller en annan metod för att ta
fram statistik krävs det att arbetet är repeterbart och kan genomföras utan allt för
stor arbetsinsats. I detta projekt använder vi olika datakällor för olika syften. Från
vissa av dem som El-kretsen, EE-registret eller handelsstatistiken finns möjlighet
att få uppgifter varje år och arbetet ligger då i att utföra bearbetning av dessa data.
Andra, som enskilda bolag etc. har vi frågat specifikt för i år och att få data av
dessa kräver alltså ett arbete exakt som detta projekt om man vill göra det igen.
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Att årligen beräkna nettoinflödet för aggregerade produktkategorier eller för specifika produkter med utgångspunkt från handelsstatistik och statistik över industrins
varuproduktion är enkelt gjort baserat på tillgänglig statistik i statistikdatabaserna.
Det stora arbetet består, som redogjorts för i denna rapport i att identifiera relevanta
s.k. KN-koder (varukoder) för att följa produkterna. Elektriska och elektroniska
produkter förändras snabbt. Statistiksystemet förändras däremot långsamt. Vissa
ändringar i KN sker vid varje årsskifte, bland annat på grund av anpassning till
produktutveckling. t.ex. fick mobiltelefoner en egen varukod först år 2010. Ändringar av KN:s sker mest på detaljerade nivå så sett över hela produktgrupper fås
en högre jämförbarhet över tid än för en enskild KN-kod.
För en förbättrad bild av andelen av exporten som utgörs av begagnade produkter
skulle KN-koder för begagnad elektronik vara önskvärt. Liknande KN-koder finns
idag exempelvis för export av begagnad textil och lump.
Pålitliga värden på nettoinflödet av varor ger förutsättningar för andra analyser,
som att förutsäga avfallsflöden och att relatera återvunna mängder till sålda mängder. Det kan också användas för att bygga upp kunskap över upplagrade mängder
av varor och material i samhället. Metoden för att beräkna den upplagrade mängden i användning bygger i denna rapport dels på livslängder angivna i Nordiska
Ministerrådets rapport (2009) dels på egna uppskattningar.För en repeterbar metod
kan den förväntade livslängden behöva undersökas ytterligare
Några av de föreslagna indikatorerna ovan bygger på data från plockanalyser av
hushållens säck- och kärlavfall. Dessa genomförs ofta i kommunal regi och samlas
av aktörer som Avfall Sverige. Det är troligt att denna typ av underlag kommer att
finnas tillgängligt även i framtiden. Som ett komplement till plockanalyser av säck
och kärlavfallet vore det värdefullt med att även genomföra och söka samla data
om plockanalyser av exempelvis brännbarfraktion från återvinningscentraler.
Den här rapporten har följt flödet av elektriska och elektroniska produkter uttryckt i
kvantiteter av ton eller kg/person. I syfte ytterligare förstå hur olika konsumentgrupper hanterar elektriska och elektroniska produkter skulle även en annan typ av
skärning kunna vara intressant, exempelvis antal. Likaså skulle även studier av
olika konsumenters förhållningssätt till konsumtion av elektriska och elektroniska
produkter samt förväntad användningstid och hur de tänkt hantera produkten efter
dess livstid vara värdefullt. Detta skulle ge en förbättrad möjlighet till att bedöma
de upplagrade mängderna av elektronik och elektroniska produkter.
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Kvaliteten på data och osäkerheter i
resultaten
Projektet har haft ett flertal metoder att få fram data; import, export och produktion
från SCB:s statistikdatabaser, register och statistik på Naturvårdsverket, muntliga
kontakter och data inom branschen, se Tabell 1. En osäkerhet i de muntliga kontakterna ligger givet i att projektet fått avgränsa hur många aktörer som har kunnat
kontaktas. Som i all kommunikation mellan människor kan även feltolkningar och
eller missuppfattningar ha skett under kontakterna vilka skulle kunna ha påverkan
på resultaten.
En del av databearbetningen i projektet har bestått i beräkna det så kallade Nettoinflödet av produktkategorierna som inkluderas i rapporten. Nettoinflödet definieras i
den här rapporten som: import – export + inhemsk produktion. För både import och
export (Utrikeshandeln) och (inhemsk produktion (Industrins Varuproduktion)
redovisas statistikens kvalitet varje år i den s.k. ”Beskrivning av statistiken” (SCB
2010a; SCB 2010b). Exempelvis kan sägas att statistiken över utrikeshandeln med
varor är ej korrigerade för svars- och täckningsbortfall. Täckningsgraden är 97
procent (%) räknat i värde på total export och import. Bortfallet kan givetvis vara
större för vissa varugrupper. I den rapporten har vi inte gjort någon bedömning av
om, och i så fall, i vilken utsträckning, detta skulle kunna ha en inverkan på resultaten. Uppgifterna från statistiken om industrins varuproduktion är korrigerat för
svars- och täckningsfall.
Som nämnts i rapporten saknas ibland uppgifter om den inhemska produktionen
uttryckt i ton. Istället används t.ex. enheter som st, 1 000 st, 1 000 par, kvadratmeter eller kubikmeter. I rapporten har vi därför fått göra flera omräkningar från alternativa enheter till ton. Detta medför givetvis en osäkerhet. Det är inte troligt att
SCB framöver kan kräva att fler företag ska rapportera kvantitet utryckt i ton. Detta
eftersom det finns ett generellt mål att minska uppgiftslämnarbördan för företagen.
För att minska osäkerheten skulle därför förbättrade omräkningsfaktorer krävas.
Statistiken om import- och export finns alltid uttryckt i ton.
Att räkna ut nettoinflödet på mest detaljerad nivå (KN8) medför också viss osäkerhet i data. Uppgiftslämnarens osäkerhet att klassa varor till rätt varukod föranleder
ett antagande att en viss andel utgörs av felklassificerade varor. Elektriska och
elektroniska produkter förändras snabbt. KN-koden kan därför också snabbt upplevas som otidsenlig. Vikten av det förpackningsmaterial som finns runt produkten
ska inte räknas med i inrapporteringen av produktens vikt. Men enligt Tullverket är
det sannolikt att den angivna i många fall även inkluderar förpackningsmaterialet
(SCB, 2009:3). Det kan också förekomma uppgiftslämnare som har uppgivit skattade eller konstruerade siffror av vikten.
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I rapporten har också uppskattade livslängder använts för att beräkna den upplagrade mängden av produkter som finns i användning, jfr Bilaga 2. I dessa uppskattningar kan en stor osäkerhet finnas. Förändringar av de förväntade livslängderna
skulle exempelvis kunna ha stor inverkan på de upplagrade mängderna av produkter.
Det här projektet är avgränsat till ett urval av de produktkategorier som inkluderas i
producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Vid en jämförelse med
andra källor som beskriver flödet och insamlade mängder av elektriska och elektroniska produkter bör man komma ihåg att produktkategorierna: 5. Belysningsutrustning; 8. Medicinteknisk utrustning; 9. Övervaknings- och kontrollutrustning
samt 10. Automater inte är medräknade i denna rapport.
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Slutsatser
Syftet med det här projektet har varit att bidra till en förbättrad bild av flödet av
elektriska och elektroniska produkter och motsvarade avfallsslag. Delar av flödet
var känt då projektet startade och tillgängliga genom data via producentansvaret för
elektriska och elektroniska produkter. Projektet har i sin strävan att kartlägga ytterligare delar av flödet arbetat med flera olika metoder. Vissa av spåren har inte lett
till någon förändrad bild än tidigare tillgängliga data i form av mängduppgifter.
Komplexiteten i vad som inkluderas i producentansvaret eller ej, vad som är att
betrakta som konsumentnära produkter, och aktörer som hanterar el-avfall kan inte
nog understrykas. Men genom kartläggningen av flöden och kontakter som tagits,
har projektet sökt skapa en mer enhetlig bild av vad som händer med el-avfall i
Sverige idag. Följande slutsatser om flöden kan dras med hjälp av rapporten:
Det totala nettoinflödet (import-export+inhemsk produktion) av de
produktkategorier som ingår i det här projektet var 178 000 ton under 2010. Viktmässigt utgjordes nära hälften av nettoinflödet av
produktkategorin 1. Stora Hushållsapparater. Detta är naturligt då av
de produkter som ingår i denna kategori, ex kyl, frys och spisar,
många gånger har en hög vikt per styck.
Nettoinflödet per produktkategori är generellt i samma storleksordning som de uppgifter som finns registrerat i EE-registret som satt på
marknaden.
Det går att med hjälp av nettoinflödet studera inflödet och upplagringen av specifika delar av olika produktkategorier, exempelvis
bärbara datorer och mobiltelefoner.
Direktimporten av elektriska produkter som köps av privatpersoner av utländska företag (t.ex. via internet eller vid utlandsvistelse) är enligt
branschorganisationen Elektronikbranschen liten. Detta till följd av jämnare prissättning på global nivå.
Det går inte att skilja export av begagnad (fungerande) elektriska och elektroniska produkter från export av nyproducerade produkter.
Mängden el-avfall i hushållsavfallet må stå för en liten procent av det som
hamnar i soppåsen men uppräknat till nationellnivå utgör det en betydande
mängd. Här bedömer vi det som viktigt utsorteringen förbättras (ett arbete
som pågår i många kommuner redan) och föreslår också en indikator för
uppföljning av detta.
För att få en uppfattning om framtida avfallsströmmar är det viktigt att
skapa en bild av upplagringen av elektriska och elektroniska produkter som
sker i samhället.. För de produktkategorier som ingår i det här projektet är
upplagringen beräknad till ca 40 000 ton eller drygt 4 kg/person och år. De
upplagrade produkterna utgör såväl en potentiell miljöbelastning som en
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viktig resurs. Totalt beräknas mängden produkter i användning, av de kategorier som ingår i det här projektet, vara ca 160 kg person, eller 1,5 miljoner ton.
Mängden el-avfall i form av hela produkter som förs in i landet från
andra EU-länder, eller importeras från länder utanför EU, är liten.
Det sker dock en omfattande import av redan förbehandlat el-avfall,
exempelvis i form av kretskort.
Ingen tillfrågad kommun uppger att stölder från återvinningscentraler av el-avfall utgör något större flöde.
Butiks-, FNI- och B2B-flöden hanteras även utanför El-kretsens och
EÅF:s insamlingssystem, exempelvis genom direktavtal om insamling och återvinning mellan avfalls- eller återvinningsbolag och fastighetsbolag, företag, butiker, serviceverkstäder, organisationer, offentlig sektor etc. Samtliga behandlingsföretag som kontaktats uppger att de har uppgifter också för detta flöde men, i flertalet fall väljer man att inte lämna dessa uppgifter till oss eftersom de utgör affärshemligheter. Däremot skulle företagen gärna lämna uppgifter till
Naturvårdsverket till exempel via ett utvidgat EE-register. Att detta
flöde är okänt gör det också svårt att dra slutsatser från de data som
framkommit inom projektet.
De delar av projektet som är baserat på registerdata, exempelvis uttag ur
statistikdatabaserna för beräkning av Nettoinflödet eller data från EEregistret bedöms som repeterbara utan allt för stor arbetsinsats. I de fall
som enskilda företag har kontaktats blir arbetsinsatsen den samma som för
detta projekt.
Ett specifikt syfte med projektet var också bedöma om metoden och
resultaten kan bidra till den framtida rapporteringen inom EU:s Avfallsstatistikförordning. Vad gäller detta kan vi konstatera att det
med de föreslagna indikatorerna och de datakällor som har belysts
inom projektet inte är möjligt att använda detta för rapporteringen
till Eurostat – detta eftersom samtliga datakällor saknar uppgifter om
vilken bransch som el-avfallet uppkommer inom. Om EE-registret
skulle inkludera en uppgift om i vilken bransch el-avfallet uppkommit skulle detta avhjälpas till viss del (det skulle förmodligen fortfarande uppstå vissa svårigheter att spåra avfallet helt tillbaka till källan).
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Bilaga 1: Gruppering av KN-nummer för beräkning av nettoinflödet av elektriska
och elektroniska produkter
Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

1. Stora hushållsapparater
1.01 Stora kyl- och frysenheter
84185090

Kyl- och frysmöbler med kyl- eller frysaggregat (exkl.
kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre
dörrar, kylskåp av hushållstyp, kyl- och frysdiskar
och montrar)

•

84185011

Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat, för frysta varor

•

84185019

Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat (exkl. för frysta varor)

•

84185091

Kyl- och frysmöbler, med kyl- eller frysaggregat, för
djupfrysning (exkl. frysboxar med en rymd av <= 800
l och frysskåp med en rymd av <= 900 l samt kyloch frysdiskar)

•

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt baserat
på 100 kg per st., egen uppskattning.

84185099

Kyl- och frysmöbler med kyl- eller frysaggregat (exkl.
kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre
dörrar, kylskåp av hushållstyp, frysboxar med en
rymd av <= 800 l, frysskåp med en rymd av <= 900 l,
kyl- och frysdiskar och montrar samt varor enligt nr

•

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt baserat
på 100 kg per st., egen uppskattning.
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Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 100 kg
per st., egen uppskattning.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

8418.50.91)
1.02 Kylskåp
84181080

Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre
dörrar, med en rymd av <= 340 l

84182110

Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp,
med en rymd av > 340 l (exkl. kombinerade kyl- och
frysskåp med separata yttre dörrar)

84182151

Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp,
bordsmodeller

84182159

Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp,
inbyggnadsmodeller (exkl. kombinerade kyl- och
frysskåp med separata yttre dörrar)

84182191

Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp,
med en rymd av <= 250 l (exkl. bordsmodeller och
inbyggnadsmodeller samt kombinerade kyl- och
frysskåp med separata yttre dörrar)

84182199

Kylskåp med kompressionsaggregat, av hushållstyp,
med en rymd av > 250 l men <= 340 l (exkl. bordsmodeller och inbyggnadsmodeller samt kombinerade
kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar)

84182900

Kylskåp av hushållstyp, med absorptionsaggregat

84181020

Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre
dörrar, med en rymd av > 340 l
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Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt baserat
på 50 kg per st. Data för 2010 beräknat på 2009 års
data.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

84183020

Frysboxar med en rymd av <= 400 l

84183080

Frysboxar med en rymd av > 400 l men <= 800 l

84184020

Frysskåp med en rymd av <= 250 l

84184080

Frysskåp med en rymd av > 250 l men <= 900 l

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

1.03 Frysar

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 50 kg
per st. Data för 2010 beräknat på 2009 års data.

1.04 Annan stor utrustning för kylning, konservering eller lagring av mat
84762100

Försäljningsautomater för drycker med uppvärmnings- eller kylanordning

•

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 100 kg
per st., egen uppskattning.

84768100

Försäljningsautomater för varor med uppvärmningseller kylanordning (exkl. för drycker)

•

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 100 kg
per st., egen uppskattning.

1.05 Tvättmaskiner
84501111

Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, helautomatiska, frontmatade, för <= 6 kg torr tvätt

84501119

Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, helautomatiska, toppmatade, för <= 6 kg torr tvätt

84501190

Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, helautomatiska, för > 6 kg men <= 10 kg torr tvätt

84501200

Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier med
inbyggd centrifug, för <= 10 kg torr tvätt (exkl. helautomatiska)
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Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 70 kg
per st., egen uppskattning.

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 70 kg
per st., egen uppskattning.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

84501900

Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, för <=
10 kg torr tvätt (exkl. helautomatiska samt med
inbyggd centrifug)

84502000

Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, för >
10 kg torr tvätt

84511000

Kemtvättmaskiner för textilvaror

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 70 kg
per st., egen uppskattning.
•

1.06 Torkmaskiner
84512110

Torkmaskiner för <= 6 kg torr tvätt (exkl. torkcentrifuger)

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 40 kg
per st., egen uppskattning.

84512190

Torkmaskiner för > 6 kg men <= 10 kg torr tvätt (exkl.
torkcentrifuger)

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 40 kg
per st., egen uppskattning.

84512900

Maskiner och apparater för torkning av textilgarn,
textilvävnader eller andra textilvaror (exkl. torkmaskiner för <= 10 kg torr tvätt samt torkcentrifuger)

•

1.07 Diskmaskiner
84221100

Diskmaskiner av hushållstyp

84221900

Diskmaskiner (exkl. av hushållstyp)

85166059

Kokplattor och hällar, elektriska, för hushållsbruk
(exkl. hällar för inbyggnad)

•

1.08 Kokplattor

1.09 Elektriska spisar, hällar
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Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 40 kg
per st., egen uppskattning.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

85166010

Spisar, elektriska, omfattande minst en ugn och en
häll, för hushållsbruk

85166051

Hällar för inbyggnad, elektriska, för hushållsbruk

85166080

Ugnar för inbyggnad, elektriska, för hushållsbruk

85166090

Ugnar, elektriska, för hushållsbruk (exkl. för rumsuppvärmning, mikrovågsugnar, spisar samt ugnar för
inbyggnad)

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 40 kg
per st., egen uppskattning.

1.10 Elektriska plattor
Se 1.08 kokplattor
1.11 Mikrovågsugnar
85165000

Mikrovågsugnar

1.12 Annan stor utrustning för tillagning av mat
74181910

Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av
sådana slag som används i hushåll, icke-elektriska,
samt delar till sådana apparater, av koppar (exkl.
varmvattenberedare)

85166070

Grillar och rostar, elektriska, för hushållsbruk

85167920

Fritöser, elektriska, för hushållsbruk

1.13 Elektriska värmeapparater
85167970

Elektriska värmeapparater, för hushållsbruk (exkl. för
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Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 10 kg

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

hårbehandling eller för torkning av händerna, för
rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken,
varmvattenberedare och doppvärmare, stryk- och
pressjärn, mikrovågsugnar, ugnar, spisar och kokplattor "kompletta", grillar och rostar, kaffe- och
tebryggare, brödrostar samt fritöser)

per st., webbsökning. Data för 2010 beräknat på
2009 års data.

85162100

Radiatorer som kan lagra värme, elektriska, för
rumsuppvärmning

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 10 kg
per st., webbsökning. Data för 2010 beräknat för
inhemsk produktion 2009.

85162910

Vätskefyllda radiatorer, elektriska, för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken (exkl. radiatorer som kan lagra värme)

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 10 kg
per st., webbsökning. Data för 2010 beräknat för
inhemsk produktion 2009.

1.14 Elektriska radiatorer

1.15 Annan utrustning för uppvärmning av rum sängar och möbler
63011000

Res- och sängfiltar, med elektrisk uppvärmning

1.16 Elektriska fläktar
ingen kod
identifierad
1.17 Luftkonditionering
84151010

Luftkonditioneringsapparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet

72

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 5 kg per
st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat på
2009 års data.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

84151090

Luftkonditioneringsapparater av fönster- eller väggtyp av typen "split-system"

Inhemsk produktion markerad med sekretess, varför
nettoinflödet troligen är en underskattning.

84152000

Luftkonditioneringsapparater, av sådant slag som
används för personer, i motorfordon

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 10 kg
per st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat
på 2009 års data.

1.18 Annan ventilationsutrustning
ingen kod

ingen kod identifierad, konsumentprodukt

2. Små hushållsapparater
2.01 Små hushållsapparater, övrigt
91011100

Armbandsur med boett av ädel metall eller av metall
med plätering av ädel metall, elektriskt drivna, med
enbart mekanisk "analog" tidvisning, även med
stoppursfunktion (exkl. ur med baksida av stål)

91011900

Armbandsur med boett av ädel metall eller av metall
med plätering av ädel metall, elektriskt drivna, även
med kombinerad mekanisk "analog" och elektronoptisk "digital" tidvisning, även med stoppursfunktion
(exkl. ur med baksida av stål)

91019100

Fickur o.d. ur, även med stoppursfunktion, med boett
av ädel metall eller av metall med plätering av ädel
metall, elektriskt drivna (exkl. ur med baksida av stål)
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Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

91021100

Armbandsur, elektriskt drivna, med enbart mekanisk
"analog" tidvisning, även med stoppursfunktion (exkl.
med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall)

91021200

Armbandsur, elektriskt drivna, med enbart elektronoptisk "digital" tidvisning, även med stoppursfunktion
(exkl. med boett av ädel metall eller av metall med
plätering av ädel metall)

91021900

Armbandsur, elektriskt drivna, med kombinerad mekanisk "analog" och elektronoptisk "digital" tidvisning,
även med stoppursfunktion (exkl. med boett av ädel
metall eller av metall med plätering av ädel metall)

91029100

Fickur o.d. ur, elektriskt drivna även med stoppursfunktion (exkl. med boett av ädel metall eller av
metall med plätering av ädel metall)

91031000

Vägg- och bordsur med fickursverk, elektriskt drivna
(exkl. armbandsur, fickur o.d. ur enligt nr 9101 eller
9102 samt ur för instrumentbrädor o.d. ur enligt nr
9104)

91051100

Väckarur, elektriskt drivna

91052100

Väggur, elektriskt drivna

91059100

Ur, elektriskt drivna (exkl. armbandsur, fickur o.d. ur
enligt nr 9101 eller 9102, ur med fickursverk enligt nr
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Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

9103, ur för instrumentbrädor o.d. ur enligt nr 9104
samt väckarur och väggur)
91061000

Tidkontrollur; tidstämpelur

900830

OBS! KN6 Stillbildsprojektorer (exkl. projektorer för
diapositiv samt läsapparater för mikrofilm, mikrofiche
e.d.)

91059100

Ur, elektriskt drivna (exkl. armbandsur, fickur o.d. ur
enligt nr 9101 eller 9102, ur med fickursverk enligt nr
9103, ur för instrumentbrädor o.d. ur enligt nr 9104
samt väckarur och väggur)

91081100

Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta, elektriskt drivna, med enbart mekanisk
"analog" tidvisning, eller apterade för sådan tidvisning

91081200

Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta, elektriskt drivna, med enbart elektronoptisk "digital" tidvisning

91081900

Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta, elektriskt drivna, med kombinerad mekanisk "analog" och elektronoptisk "digital" tidvisning,
även utan urtavla och visare

84145100

Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med
inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <= 125 W
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Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 5 kg per
st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat på
2009 års data.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

85098000

Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd
elektrisk motor (exkl. dammsugare, inbegripet torroch våtdammsugare, maskiner för malning eller
blandning av livsmedel, frukt- eller köksväxtsaftpressar samt hårborttagningsapparater)

85103000

Hårborttagningsmaskiner med inbyggd elektrisk
motor

85163300

Elektriska värmeapparater för torkning av händerna

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

2.02 Köksmixrar, matberedare, brödrostar, juice press etc.
85167200

Brödrostar, elektriska, för hushållsbruk

85094000

Maskiner för malning eller blandning av livsmedel
samt frukt- eller köksväxtsaftpressar, för hushållsbruk med inbyggd elektrisk motor

2.03 Kaffe- och tekokare, perkulatorer
85167100

Kaffe- eller tebryggare, elektriska, för hushållsbruk

85081100

Dammsugare med inbyggd elektrisk motor, inbegripet torr- och våtdammsugare, med en effekt av <=
1 500 W och en kapacitet hos dammpåse eller annan behållare av <= 20 l

85081900

Dammsugare med inbyggd elektrisk motor, inbegripet torr- och våtdammsugare (exkl. med en effekt av

2.04 Dammsugare
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Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 1 kg per
st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat på
2009 års data.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

<= 1 500 W och en kapacitet hos dammpåse eller
annan behållare av <= 20 l)
2.05 Rumsvärmare
85162991

Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för
uppvärmning av marken, med inbyggd fläkt (exkl.
radiatorer som kan lagra värme, vätskefyllda radiatorer samt konvektionsapparater)

85162999

Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för
uppvärmning av marken (exkl. radiatorer som kan
lagra värme, vätskefyllda radiatorer, konvektionsapparater samt med inbyggd fläkt)

851640

OBS! KN6 Elektriska stryk- och pressjärn

2.06 Strykjärn

2.07 Rakapparater och hårklippningsmaskiner
85101000

Rakapparater med inbyggd elektrisk motor

85102000

Hårklippningsmaskiner med inbyggd elektrisk motor

2.08 Elektriska hårtorkar
85163190

Hårtorkar, elektriska (exkl. torkhuvar)

84521011

Symaskiner "skyttelsöm" för hemsömnad, vilkas
överdel har en vikt av <= 16 kg utan motor eller <=

2.09 Symaskiner
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Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

17 kg med motor, med ett värde per styck "exkl.
stativ, bord eller möbel" > 65 €
84521019

Symaskiner "skyttelsöm" för hemsömnad, vilkas
överdel har en vikt av <= 16 kg utan motor eller <=
17 kg med motor, med ett värde per styck "exkl.
stativ, bord eller möbel" <= 65 €; symaskinsöverdelar
"skyttelmaskiner" för hemsömnad, med en vikt av <=
16 kg utan motor eller <= 17 kg med motor

84521090

Symaskiner för hemsömnad och symaskinsöverdelar
(exkl. "skyttelsöm" för hemsömnad, vilkas överdel
har en vikt av <= 16 kg utan motor eller <= 17 kg
med motor och symaskinsöverdelar "skyttelmaskiner" för hemsömnad, med en vikt av <= 16 kg utan
motor eller <= 17 kg med motor)

3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning
3.01 It- och telekommunikation, annan
84690010

Ordbehandlingsmaskiner (exkl. automatiska databehandlingsmaskiner och enheter till sådana enligt nr
8443, maskiner för framställning av litografiskt tryck
eller offsettryck, bokföringsmaskiner, datorer och
teleprintrar)

84705000

Kassakontrollapparater med inbyggt räkneverk

84719000

Magnetiska och optiska läsare samt maskiner för

78

•

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 0,1 kg

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

överföring av data till databärare i kodad form samt
maskiner för bearbetning av sådana data, i.a.n.

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

per st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat
på 2009 års data.

84721000

Dupliceringsmaskiner av hektograftyp och stencilapparater (exkl. tryckpressar samt foto- och värmekopieringsapparater)

84723000

Maskiner för sortering, vikning, kuvertering, banderollering, öppning, tillslutning eller försegling av post
samt maskiner för anbringande eller makulering av
frimärken

•

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 100 kg,
egen uppskattning, troligen i underkant. Data för
2010 beräknat på 2009 års data.

84729010

Maskiner för sortering, räkning eller förpackning av
mynt

•

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 10 kg,
egen uppskattning. Data för 2010 beräknat på 2009
års data.

84732910

Sammansatta elektroniska komponenter till bokföringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner o.d. maskiner och apparater, med inbyggt
räkneverk samt kassakontrollapparater enligt nr 8470

•

85333100

Trådlindade variabla motstånd, inkl. reostater och
potentiometrar, för en effekt av <= 20 W (exkl. värmemotstånd)

•

84734000

…delar och tillbehör till maskinet 8472

•

84735000

...delar och tillbehör till maskiner i 8469

•

85176100

Basstationer och apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data
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•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen då enbart värdet av levererade enheter
finns med.

Data för inhemsk produktion sekretessmarkerad.
Denna produkt är inte medräknad i totalen.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

85176200

Apparater för mottagning, omvandling och sändning
eller regenerering av tal, bilder eller andra data,
inbegripet apparater för uppkoppling och dirigering
(exkl. telefonapparater, för cellulära nätverk "mobiltelefoner" eller för andra trådlösa nätverk)

85176910

Bildtelefoner

85176920

Porttelefoner

85176931

Bärbara mottagare för samtal eller personsökning

85176939

Mottagare för radiotelefoni eller radiotelegrafi (exkl.
bärbara mottagare för samtal eller personsökning)

85176990

Apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder
eller andra data, inbegripet apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk, såsom LAN
och WAN (exkl. telefonapparater, för cellulära nätverk "mobiltelefoner" eller för andra trådlösa nätverk;
basstationer; apparater för mottagning, omvandling
och sändning eller regenerering av tal, bilder eller
andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och
dirigering; bildtelefoner; porttelefoner; apparater för
mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi samt
apparater för sändning eller mottagning enligt
8443, 8525, 8527 eller 8528)

80

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 0,1 kg
per st, egen uppskattning. Data för 2010 beräknat på
2009 års data.

•

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 0,1 kg
per st, egen uppskattning. Data för 2010 beräknat på
2009 års data.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

85177011

Antenner för apparater för radiotelegrafi eller radiotelefoni

85177015

Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater
eller för apparater för montering i motorfordon

85177019

Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar
lämpliga att användas till dessa (exkl. antenner för
apparater för radiotelegrafi eller radiotelefoni samt
teleskop- och stavantenner för bärbara apparater
eller för apparater för montering i motorfordon)

85177090

Delar till telefonapparater, inbegripet telefoner för
cellulära nät eller för andra trådlösa nät; andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller
andra data i.a.n. (exkl. antenner och antennreflektorer av alla slag samt delar lämpliga att användas till
dessa)

Inhemsk produktion är sekretessmarkerad, se KN
85176100 för mer kommentarer.

85235210

Smartkort, med minst två elektroniska integrerade
kretsar

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen då enbart värdet av levererade enheter
finns med.

85235290

Smartkort med endast en elektronisk integrerad krets

85235910

Halvledarmedier, oinspelade, för inspelning av ljud
eller andra fenomen (exkl. icke-flyktiga halvledarminnen och smartkort)

85235991

Halvledarmedier, inspelade, för återgivning av andra
fenomen än ljud och bild (exkl. för återgivning av

81

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

•

Inhemsk produktion är sekretessmarkerad, se KN
85176100 för mer kommentarer

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen då enbart värdet av levererade enheter
finns med.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
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Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i
maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med
hjälp av en maskin för automatisk databehandling,
icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort samt produkter enligt kap. 37)
85235993

Halvledarmedier, inspelade, för återgivning av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i
maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med
hjälp av en maskin för automatisk databehandling
(exkl. icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort samt
produkter enligt kap. 37)

85235999

Halvledarmedier, inspelade, för återgivning av ljud
eller av andra fenomen (exkl. för återgivning av
instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i
maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare, med
hjälp av en maskin för automatisk databehandling,
icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort samt produkter enligt kap. 37)

85331000

Fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp
(exkl. värmemotstånd)

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen

85332100

Fasta motstånd för en effekt av <= 20 W (exkl. värmemotstånd)

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen

82
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Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
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85332900

Fasta motstånd för en effekt av > 20 W (exkl. värmemotstånd)

•

85333900

Trådlindade variabla motstånd, inkl. reostater och
potentiometrar, för en effekt av > 20 W (exkl. värmemotstånd)

•

85334010

Variabla motstånd, inkl. reostater och potentiometrar,
för en effekt av <= 20 W (exkl. trådlindade variabla
motstånd samt värmemotstånd)

•

85334090

Variabla motstånd, inkl. reostater och potentiometrar,
för en effekt av > 20 W (exkl. trådlindade variabla
motstånd och värmemotstånd)

•

85339000

Delar till elektriska motstånd inkl. reostater och potentiometrar (exkl. värmemotstånd)

•

85340011

Tryckta kretsar, flerlager "multilayer" kretsar, bestående endast av ledande element och kontakter

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen

85340019

Tryckta kretsar, bestående endast av ledande element och kontakter (exkl. flerlager "multilayer" kretsar)

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen

85340090

Tryckta kretsar med passiva element (exkl. bestående endast av ledande element och kontakter)

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen

85423300

Elektroniska integrerade kretsar som förstärkare

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen

85423910

Elektroniska integrerade kretsar i form av integrerade

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska pro-
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Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen
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multichipkretsar bestående av två eller flera förbundna integrerade monolitkretsar som kombinerats
praktiskt taget odelbart, även på ett eller flera isolerande substrat och med ledningsbanor "leadframes"
men utan några andra aktiva eller passiva kretselement, enligt anmärkning 8 (b)(3) till kapitel 85 (exkl.
processorer och styrenheter, minnen samt förstärkare)

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

duktionen

85423990

Elektroniska integrerade kretsar (exkl. i form av
integrerade multichipkretsar bestående av två eller
flera förbundna integrerade monolitkretsar som
kombinerats praktiskt taget odelbart, även på ett eller
flera isolerande substrat och med ledningsbanor
"leadframes" men utan några andra aktiva eller
passiva kretselement, enligt anmärkning 8 (b)(3) till
kapitel 85 och processorer, styrenheter, minnen samt
förstärkare)

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen

85429000

Delar till elektroniska integrerade kretsar och andra
elektroniska mikrokretsar, mikrokretsar, i.a.n.

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen

85439000

Delar till elektriska maskiner och apparater med
självständiga arbetsuppgifter, i.a.n. i detta kapitel

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen

85489020

Arbetsminnen i sammansättningar såsom D-RAM
stackar och moduler

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen

85489090

Elektriska delar till maskiner och apparater, i.a.n. i

•

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska pro-
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riktad till
konsument

detta kapitel

Bedömt
som
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eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

duktionen

90061000

Stillbildskameror av sådana slag som används vid
framställning av klichéer eller andra tryckformar

90082000

Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d., även
med utrustning för framställning av kopior

3.02 Stationära datorer, pc
84714100

Maskiner för automatisk databehandling med åtminstone en centralenhet, ett inorgan och ett utorgan, de
sistnämnda får även vara kombinerade, inom samma hölje (exkl. bärbara, med en vikt av <= 10 kg och
inte i form av system och kringutrustning)

84714900

Maskiner för automatisk databehandling, i form av
system "med åtminstone en centralenhet, ett inorgan
och ett utorgan" (exkl. bärbara, med en vikt av <= 10
kg och kringutrustning)

84715000

Bearbetningsenheter till maskiner för automatisk
databehandling, även sådana som innehåller en eller
två av följande enheter inom samma hölje, nämligen:
minnen, inorgan och utorgan (exkl. maskiner för
automatisk databehandling enligt nr 8471.41 eller
8471.49 och kringutrustning)

84716060

Tangentbord till maskiner för automatisk databehandling, även innehållande minnen inom samma

85

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 5 kg,
egen uppskattning. Data för 2010 beräknat på 2009
års data.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text
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hölje
84717020

Inorgan och utorgan till maskiner för automatisk
databehandling, även innehållande minnen inom
samma hölje (exkl. tangentbord)

84717030

Minnesenheter, centrala, digitala, till maskiner för
automatisk databehandling

84717050

Skivminnesenheter till maskiner för automatisk databehandling, digitala, optiska, inkl. magnetoptiska,
t.ex. CD-ROM-läsare (exkl. centrala minnen)

84717070

Hårddiskenheter till maskiner för automatisk databehandling, digitala, med fasta skivor (exkl. optiska eller
magnetooptiska samt centrala minnesenheter)

84717080

Skivminnesenheter till maskiner för automatisk databehandling, digitala (exkl. optiska eller magnetoptiska samt centrala minnesenheter och hårddiskenheter med fasta skivor)

84717098

Minnesenheter för magnetband till maskiner för
automatisk databehandling, digitala (exkl. centrala
minnesenheter)

•

84718000

Enheter till maskiner för automatisk databehandling
(exkl. inorgan och utorgan samt minnesenheter)

•

84733020

Sammansatta elektroniska komponenter till maskiner
för automatisk databehandling och andra maskiner

•
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enligt nr 8471
84733080

Delar och tillbehör till maskiner för automatisk databehandling och andra maskiner enligt nr 8471, i.a.n.
(exkl. sammansatta elektroniska komponenter)

3.03 Bärbara datorer, pc
84713000

Bärbara digitala maskiner för automatisk databehandling, med en vikt av <= 10 kg, med åtminstone
en centralenhet, ett tangentbord och en bildskärm
(exkl. yttre enheter)

3.04 Fax, scanner, skrivare och flerfunktionsskrivare
84433100

Tryckpressar för flexografiskt tryck

84433210

Skrivare som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

84433230

Telefaxapparater som kan anslutas till en maskin för
automatisk databehandling eller till ett nätverk

84433291

Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet
och tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck,
som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

84433293

Maskiner med endast kopieringsfunktion där ett
optiskt system ingår, som kan anslutas till en maskin
för automatisk databehandling eller till ett nätverk
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(exkl. maskiner för kopiering genom avläsning av
originalet och tryck av kopiorna genom elektrostatiskt
tryck)
84433299

Maskiner med endast kopieringsfunktion som kan
anslutas till en maskin för automatisk databehandling
eller till ett nätverk (exkl. där ett optiskt system ingår)

84433910

Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet
och tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck
(exkl. de som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk)

84433931

Apparater som endast utför kopiering, med optiskt
system (exkl. de som kan anslutas till en maskin för
automatisk databehandling eller till ett nätverk samt
maskiner för kopiering genom avläsning av originalet
och tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck)

84433939

Apparater som endast utför kopiering (exkl. de som
kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk samt där ett optiskt
system ingår)

84433990

Skrivare och telefaxapparater (exkl. som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller
till ett nätverk)

3.05 Telefoner och kringutrustning
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85171100

Telefonapparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar

85171800

Telefonapparater (exkl. apparater för trådtelefoni
med trådlösa telefonlurar och telefoner för cellulära
nät eller för andra trådlösa nät)

3.06 Räknemaskiner
84701000

Räknemaskiner, elektroniska, som kan arbeta utan
yttre elektrisk kraftkälla samt maskiner i fickformat
"<= 170 mm x 100 mm x 45 mm", med räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av
data

84702100

Räknemaskiner, elektroniska, skrivande (exkl. som
kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla samt maskiner för databehandling enligt nr 8471)

84702900

Räknemaskiner, elektroniska (exkl. som kan arbeta
utan yttre elektrisk kraftkälla, skrivande samt maskiner för databehandling enligt nr 8471)

84703000

Räknemaskiner (exkl. elektroniska)

84709090

Frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner o.d.
maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk
(exkl. kassakontrollapparater och försäljningsautomater)

3.07 Datorskärmar, platta (LCD/TFT)

89

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

85285100

Monitorer av sådana slag som uteslutande eller
huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling enligt nr 8471 (exkl. katodstrålerörsmonitorer)

85285990

Monitorer för färgmottagning, utan inbyggd televisionsmottagare (exkl. med katodstrålerör samt av
sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen
används i ett system för automatisk databehandling
enligt nr 8471)

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

3.08 Datorskärmar (katodstrålerörsmonitorer)
85284100

Katodstrålerörsmonitorer, av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system föt
automatisk databehandling enligt nr 8471

3.09 Mobiltelefoner
85171200

Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät,
mobiltelefoner

4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning)
4.01 Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning), övrig
851810

OBS! KN6 Mikrofoner och mikrofonstativ

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen då enbart värdet av levererade enheter
finns med.

851830

OBS! KN6 Hörlurar och hörtelefoner, även kombine-
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rade med mikrofon samt satser bestående av en
mikrofon och en eller flera högtalare)
85192010

Grammofonautomater som drivs med mynt, sedlar,
bankkort, polletter eller andra betalningsmedel

85192091

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning som
drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra
betalningsmedel, med laseravläsningssystem (exkl.
grammofonautomater som drivs med mynt, sedlar,
bankkort, polletter eller andra betalningsmedel)

85192099

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning som
drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra
betalningsmedel, (exkl. grammofonautomater som
drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra
betalningsmedel samt med laseravläsningssystem)

852721

OBS! KN6 Rundradiomottagare som inte kan arbeta
utan yttre kraftkälla, av sådana slag som används i
motorfordon, med inbyggd utrustning för inspelning
eller återgivning av ljud

85272900

Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, av sådana slag som används i motorfordon, inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller radiotelegrafi (exkl. med inbyggd utrustning
för inspelning eller återgivning av ljud)

852571

OBS! KN6 852571 (Televisionsmottagare, även
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inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning
för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler)

duktionen då enbart värdet av levererade enheter
finns med.

854020

Rör till televisionskameror, bildomvandlarrör, bildförstärkarrör samt andra fotokatodrör (exkl. bildrör för
televisionsmottagare, inkl. sådana för videomonitorer) (KN6)

•

854040

OBS! KN 6 854040 Bildrör för datagrafik, färg, med
en fosforiserande skärm med en punkttäthet om <
0.4 mm (exkl. katodstrålerör och fotokatodrör)

•

854050

OBS! KN 6 854050 Bildrör för datagrafik, svartvit
eller enfärgad (exkl. katodstrålerör och fotokatodrör)

•

85407100

Magnetroner

•

85407200

Klystroner

•

85407900

Mikrovågsrör, t.ex. vandringsvågsrör och carcinotroner (exkl. magnetroner, klystroner samt rör med
styrgaller)

•

85408100

Mottagarrör och förstärkarrör (exkl. mikrovågsrör
samt fotokatodrör och katodstrålerör)

•

85408900

Elektronrör (exkl. mottagarrör och förstärkarrör,
mikrovågsrör, fotokatodrör, katodstrålerör, bildrör för
televisionsmottagare och vidieomonitorer)

•

85409900

Delar till katodstrålerör

•

92

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

854370

OBS! KN6 Elektriska maskiner och apparater med
självständiga arbetsuppgifter, i.a.n. i detta kapitel

Ingen viktuppskattning gjord av den inhemska produktionen då enbart värdet av levererade enheter
finns med.

92071010

Orglar med klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller
måste förstärkas på elektrisk väg

Inhemsk produktion är markerad med sekretess.

92071030

Digitalpianon med klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg

92071050

Syntar med klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller
måste förstärkas på elektrisk väg

92071080

Musikinstrument med klaviatur, hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg (exkl.
orglar, digitalpianon, syntar och dragspel)

92079010

Gitarrer hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg

92079090

Dragspel och musikinstrument utan klaviatur, hos
vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg (exkl. gitarrer)

92099400

Delar och tillbehör till musikinstrument hos vilka
ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk
väg, t.ex. orglar, gitarrer och dragspel

4.02 Radios, hifi systems, speakers
85182100

Enstaka högtalare, med hölje
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85182200

Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade
högtalare

85182930

Högtalare, utan hölje, med ett frekvensomfång på
300 Hz till 3,4 kHz, med en diameter av <= 50 mm,
av det slag som används inom telekommunikation

Nettoinflödet satt till import-export. Enheter (1300 st)
finns i statistiken över industrins varuproduktion 2009
men utifrån den självförklarande texten kan man
troligt dra slutsatsen att vikten av dessa är mycket
låg.

85182995

Högtalare, utan hölje, (exkl. med ett frekvensomfång
på 300 Hz till 3,4 kHz, med en diameter av <= 50
mm, av det slag som används inom telekommunikation)

Nettoinflödet satt till import-export. Enheter (837842
st.) finns i statistiken över industrins varuproduktion
men utifrån den självförklarande texten kan man
troligt dra slutsatsen att vikten av dessa är mycket
låg.

85183020

Handmikrofoner för linjearbete, även kombinerade
med mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera högtalare (exkl. för civila luftfartyg enligt nr 8518.30.10)

85183095

Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med
mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och
en eller flera högtalare (exkl. handmikrofoner för
linjearbete, telefoner och hörapparater samt hjälmar
med inbyggda hörlurar, även med mikrofon)

4.03 Radios, hifi systems, högtalare
85185000

Ljudförstärkningsanläggningar, elektriska
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85189000

Delar till mikrofoner, högtalare, hörlurar, hörtelefoner,
elektriska tonfrekvensförstärkare samt ljudförstärkningsanläggningar, i.a.n.

85193000

Skivspelare (exkl. laserskivspelare)

85198151

Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, som använder magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier (exkl. dikteringsmaskiner enbart för avlyssning)

85198155

Kassettbandspelare för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning, med inbyggd
förstärkare och en eller flera inbyggda högtalare,
som kan arbeta utan yttre kraftkälla (exkl. dikteringsmaskiner)

85198161

Kassettbandspelare för ljudinspelning, med inbyggd
förstärkare och en eller flera inbyggda högtalare
(exkl. som kan arbeta utan yttre kraftkälla)

85198165

Kassettbandspelare för ljudinspelning, i fickformat
med dimension <= 170 mm x 100 mm x 45 mm även
innehållande anordning för ljudåtergivning (exkl. med
inbyggd förstärkare och en eller flera inbyggda högtalare)

85198175

Kassettbandspelare för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning (exkl. med inbyggd förstärkare och en eller flera inbyggda högta-
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lare och i fickformat)
85198181

Apparater för ljudinspelning, även innehållande
anordning för ljudåtergivning, för magnetband på
spolar, som möjliggör upptagning eller återgivning av
ljud vid antingen en enda bandhastighet av 19 cm
per sekund eller denna och andra lägre hastigheter

85198185

Apparater för ljudinspelning, även innehållande
anordning för ljudåtergivning (exkl. apparater som
drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra
betalningsmedel, dikteringsmaskiner som inte kan
arbeta utan yttre kraftkälla, telefonsvarare, kassettbandspelare samt för magnetband på spolar, som
möjliggör upptagning eller återgivning av ljud vid
antingen en enda bandhastighet av 19 cm per sekund eller denna och andra lägre hastigheter)

85198195

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning, för
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier (exkl. apparater om drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel; skivspelare andra än laserskivspelare, telefonsvarare, dikteringsmaskiner samt bandspelare med magnetband)

85198990

Apparater för ljudåtergivning (exkl. de som använder
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier, apparater om drivs med mynt, sedlar, bankkort,
polletter eller andra betalningsmedel; skivspelare
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andra än laserskivspelare, telefonsvarare samt
apparater för ljudåtergivning utan anordning för
ljudinspelning)
85221000

Pickuper, lämpade för användning enbart eller huvudsakligen med apparater enligt nr 8519 till 8521

85229041

Sammansatta elektroniska komponenter till telefonsvarare, i.a.n.

85229049

Sammansatta elektroniska komponenter till apparater för ljudåtergivning och -inspelning samt till apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler,
i.a.n. (exkl. till telefonsvarare)

85229070

Delvis monterade enkelkassettdäck med en total
tjocklek av <= 53 mm, av sådana slag som används
vid tillverkning av apparater för inspelning och återgivning av ljud

85229080

Delar och tillbehör lämpade för användning enbart
eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8519 till
8521, i.a.n. (exkl. pickuper)

85271900

Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre
kraftkälla, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni ellert radiotelegrafi (exkl. med inbyggd
utrustning för inspelning eller återgivning av ljud)

4.03 Radios, hifi systems, högtalare
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85219000

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner (exkl. arbetande med magnetband samt videokameror)

85211020

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner, arbetande
med magnetband, med en bredd av <= 1,3 cm och
som möjliggör upptagning eller återgivning vid en
bandhastighet av <= 50 mm/sekund (exkl. videokameror)

85211095

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner, arbetande
med magnetband (exkl. till magnetband med en
bredd av <= 1,3 cm och som möjliggör upptagning
eller återgivning vid en bandhastighet av <= 50
mm/sekund)

4.04 Tv, platt (LCD / Plasma) - 4.05 TV, katodstrålerör (CRT)
85287220

Televisionsmottagare med inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning av videosignaler, för
färgtelevision
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85287291

Televisionsmottagare utan inbyggt bildrör, för färgtelevision, med en bildskärm där förhållandet mellan
bredd och höjd är < 1,5 (exkl. med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler
samt videomonitorer)

85287299

Televisionsmottagare utan inbyggt bildrör, för färgtelevision, med en bildskärm där förhållandet mellan
bredd och höjd är >= 1,5 (exkl. med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler
samt videomonitorer)

85287300

Televisionsmottagare för svartvit eller annan enfärgad mottagning, även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

85401200

Bildrör för televisionsmottagare, inkl. sådana för
videomonitorer, för svartvit eller annan enfärgad
television

85406000

Katodstrålerör (exkl. bildrör för televisionsmottagare,
inkl. sådana för videomonitorer, rör till televisionskameror, bildomvandlarrör, bildförstärkarrör samt andra
fotokatodrör, bildrör för data-grafik, färg, med en
fosforiserande skärm med en punkttäthet om < 0.4
mm samt bildrör för data-grafik för svartvit eller an-
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nan enfärgad mottagning)
85409100

Delar till katodstrålerör

4.06 Kameror för användning med fotografisk film
90063000

Stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller
kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller
kriminalteknik

90064000

Kameror för omedelbar bildframställning (exkl. stillbildskameror enligt nr 900610, 9006.20 eller
9006.30)

90065100

Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en
bredd av <= 35 mm (exkl. kameror för omedelbar
bildframställning samt stillbildskameror enligt nr
900610, 9006.20 eller 9006.30)

90065200

Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av < 35
mm (exkl. kameror för omedelbar bildframställning,
spegelreflexkameror samt stillbildskameror enligt nr
900610 eller 9006.30)

90065310

Stillbildskameror för engångsbruk, för rullfilm med en
bredd av 35 mm

90066100

Blixtljusapparater med gasurladdningslampa "elektronblixt"
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90066900

Blixtljusapparater och blixtlampor för fotografisk bruk
(exkl. blixtljusapparater med gasurladdningslampa,
elektronblixt)

90071100

Kinokameror för film med en bredd av < 16 mm eller
för 2 x 8 mm film

90071900

Kinokameror för film med en bredd av >= 16 mm
(exkl. för 2 x 8 mm film)

90072000

Kinoprojektorer

90079200

Delar och tillbehör till kinoprojektorer

90081000

Projektorer för diapositiv

90084000

Fotografiska förstorings- och förminskningsapparater
(exkl. kinematografiska)

90089000

Delar och tillbehör till stillbildsprojektorer och fotografiska förstorings- och förminskningsapparater

•

4.07 Videokameror och digitalkameror
852580

Televisionskameror, digitala kameror och videokameror (KN6 )

4.08 Bärbara musikspelare (CD, MP3 mm)
851981

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning, för
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier (exkl. apparater för ljudinspelning eller ljudåtergiv-
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•

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

ning som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel; skivspelare andra än
laserskivspelare samt telefonsvarare)(KN 6)
851989

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning
(exkl. de som använder magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier, apparater om drivs
med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra
betalningsmedel; skivspelare andra än laserskivspelare samt telefonsvarare) (KN6)

852712

Radiokassettbandspelare som kan arbeta utan yttre
kraftkälla, i fickformat (KN6 )

5. Belysningsutrustning ingår ej
6. Elektriska och elektroniska verktyg
6.01 Borrar
84591000

Borr-, fräs- och gängenheter, för borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning i metall

84592100

Borrmaskiner för bearbetning av metall, numeriskt
styrda (exkl. kombinerade borr-, fräs- och gängenheter)

84592900

Borrmaskiner för bearbetning av metall (exkl. numeriskt styrda, borr-, fräs- och gängenheter samt hand-
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Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 10 kg
per st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat
på 2009 års data.

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 100 kg
per st, antagande utifrån exportens vikt/stegen upp-

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

verktyg)

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

skattning. Data för 2010 beräknat på 2009 års data.

84593100

Borr- och fräsmaskiner, kombinerade, för arborrning i
metall, numeriskt styrda (exkl. kombinerade borr-,
fräs- och gängenheter)

84593900

Borr- och fräsmaskiner, kombinerade, för arborrning i
metall (exkl. numeriskt styrda samt kombinerade
borr-, fräs- och gängenheter)

84594010

Borrmaskiner, för arborrning i metall, numeriskt
styrda (exkl. borr-, fräs- och gängenheter samt kombinerade borr- och fräsmaskiner)

84594090

Borrmaskiner för arborrning i metall (exkl. numeriskt
styrda, borr-, fräs- och gängenheter samt kombinerade borr- och fräsmaskiner)

84659500

Borrmaskiner och tapphålsmaskiner för bearbetning
av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande
hårda material (exkl. handverktyg samt maskiner
enligt nr 8465.10)

84671110

Handverktyg, pneumatiska, för roterande verktyg
inkl. sådana för både roterande och slående verktyg,
för metallbearbetning

84671190

Handverktyg, pneumatiska, för roterande verktyg
inkl. sådana för både roterande och slående verktyg
(exkl. för metallbearbetning)

103

Nettoinflödet beräknat som import-export, då vi valde
att bortse från det värde på 1 produkt som rapporterats för den inhemska produktionen.

Obs! data för export och inhemsk produktion av
"Handverktyg, pneumatiska, för roterande verktyg
inkl. sådana för både roterande och slående verktyg
(exkl. för metallbearbetning)" är sekretess. Nettoin-

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

flödet är därför satt till importen 2010 (148 ton).
84672110

Handborrmaskiner av alla slag, med inbyggd elektrisk motor som kan arbeta utan yttre kraftkälla

84672191

Elektropneumatiska handborrmaskiner (exkl. som
kan arbeta utan yttre kraftkälla)

84672199

Handborrmaskiner av alla slag, med inbyggd elektrisk motor (exkl. som kan arbeta utan yttre kraftkälla
samt elektropneumatiska borrmaskiner)

84615011

Cirkelsågar för bearbetning av metall (exkl. handverktyg)

84615019

Sågmaskiner för bearbetning av metall (exkl. cirkelsågar och handverktyg)

84659110

Bandsågar för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl.
handverktyg)

84659120

Cirkelsågar för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl.
handverktyg)

84659190

Sågmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl.
bandsågar, cirkelsågar och handverktyg)

6.02 Sågar
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Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 100 kg
per st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat
på 2009 års data.

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 100 kg
per st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat
på 2009 års data.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

6.03 Utrustning för svarvning, fräsning, slipning, polering, sågning, kapning,
klippning, borrning, håltagning, stansning, falsning, bockning eller liknande bearbetning av trä….
68043000

Handverktyg för skärpning eller polering

84601100

Planslipmaskiner, i vilka varje axels läge kan ställas
in med en noggrannhet av 0,01 mm, för behandling
av metall eller kermet, numeriskt styrda

84601900

Planslipmaskiner, i vilka varje axels läge kan ställas
in med en noggrannhet av 0,01 mm, för behandling
av metall eller kermet (exkl. numeriskt styrda)

84798200

Maskiner och mekaniska apparater för blandning,
knådning, krossning, malning, sållning, siktning,
homogenisering, emulgering eller omrörning, i.a.n.
(exkl. industrirobotar)

82149000

Hårklippningsmaskiner och andra skär- och klippvertyg, i.a.n., av oädel metall

6.04 Verktyg för nitning, spikning eller skruvning eller för avlägsnande av nitar,
spikar eller skruvar eller liknande användning
84651010

Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material,
som kan utföra olika slags bearbetningar utan verktygsbyte mellan bearbetningarna, med manuell
överföring av arbetsstycket mellan varje bearbetning.
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Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

84651090

Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material,
som kan utföra olika slags bearbetningar utan verktygsbyte mellan bearbetningarna, med automatisk
överföring av arbetsstycket mellan varje bearbetning

84671110

Handverktyg, pneumatiska, för roterande verktyg
inkl. sådana för både roterande och slående verktyg,
för metallbearbetning

84671190

Handverktyg, pneumatiska, för roterande verktyg
inkl. sådana för både roterande och slående verktyg
(exkl. för metallbearbetning)

84594010

Borrmaskiner, för arborrning i metall, numeriskt
styrda (exkl. borr-, fräs- och gängenheter samt kombinerade borr- och fräsmaskiner)

84597000

Gängskärningsmaskiner för bearbetning av metall
(exkl. borr-, fräs- och gängenheter)

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

6.05 Verktyg för svetsning, lödning eller liknande användning
85151100

Lödkolvar och lödpistoler, elektriska

85151900

Maskiner och apparater, elektriska, för lödning (exkl.
lödkolvar och lödpistoler)

85152100

Maskiner och apparater, elektriska, för motståndssvetsning av metall, hel- eller halvautomatiska
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Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 100 kg
per st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat
på 2009 års data.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

85152910

Maskiner och apparater, elektriska, för stuksvetsning
av metall (exkl. hel- eller halvautomatiska)

85152990

Maskiner och apparater, elektriska, för motståndssvetsning av metall (exkl. för stuksvetsning samt heleller halvautomatiska)

85153100

Maskiner och apparater, elektriska, för bågsvetsning
inkl. svetsning med plasmaljusbåge, av metall, heleller halvautomatiska

85153913

Maskiner och apparater, elektriska, för manuell
bågsvetsning med belagda elektroder, kompletta
med svets- eller skärutrustning och hopbyggda med
transformatorer

85153918

Maskiner och apparater, elektriska, för manuell
bågsvetsning med belagda elektroder, kompletta
med svets- eller skärutrustning och hopbyggda med
generatorer eller roterande omformare eller statiska
omformare, likriktare eller likriktarapparater

84681000

Svetsbrännare som hålls i handen och arbetar med
gas, för lödning och svetsning

84682000

Maskiner och apparater som arbetar med gas, för
lödning, svetsning och ythärdning (exkl. svetsbrännare som hålls i handen)

84688000

Maskiner och apparater för lödning och svetsning
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Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 100 kg
per st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat
på 2009 års data.

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 1 kg per
st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat på
2009 års data.

Inhemsk produktion omräknad, antagen vikt 10 kg

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

(exkl. som arbetar med gas samt elektriska maskiner
och apparater enligt nr 8515)
84561000

Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av
alla slags material med laser eller annan ljus- eller
fotonstråle (exkl. av det slag som används vid tillverkning av halvledarplattor "wafers" eller halvledarkomponenter….

85153990

Maskiner och apparater, elektriska, för bågsvetsning
inkl. svetsning med plasmaljusbåge, av metall (exkl.
för manuell svetsning med belagda elektroder, kompletta med svets- eller skärutrustning och hopbyggda
med transformatorer, generatorer eller roterande
omformare eller statiska omformare, likriktare eller
likriktarapparater samt hel- eller halvautomatiska)

85158011

Maskiner och apparater, elektriska, för svetsning av
metall (exkl. för motståndssvetsning och bågsvetsning, inkl. med plasmaljusbåge samt pistoler för
metallsprutning)

85158091

Maskiner och apparater, elektriska, för motståndssvetsning av plast

85158099

Maskiner och apparater, elektriska, för svetsning av
termoplastiska material (exkl. för motståndssvetsning
av plast och trådförbindare av det slag som används
vid tillverkning av halvledarkomponenter)

108

Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

per st., egen uppskattning. Data för 2010 beräknat
på 2009 års data.

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

85159000

Delar till elektriska maskiner och apparater för lödning eller svetsning samt för varmsprutning av metaller, metallkarbider eller kermeter, i.a.n. (exkl. trådförbindare av det slag som används vid tillverkning av
halvledarkomponenter)

6.06 Utrustning för sprutning, sprejning, spridning eller annan behandling av
flytande eller gasformiga ämnen på annat sätt
8424

OBS! KN4 Mekaniska apparater, även för handkraft,
för utsprutning, spridning eller finfördelning av
vätskor eller pulver; brandsläckningsapparater, även
laddade; sprutpistoler o.d. apparater; ångbläster- och
sandblästerapparater samt liknande apparater; delar
till sådana (exkl. brandsläckningsbomber och laddningar till brandsläckningsapparater, brandsläckningspumpar, elektriska apparater för varmsprutning
av metall eller hårdmetall enligt nr 8515)

8311

Tråd, stavar, rör, plattor, elektroder och liknande
produkter av oädel metall eller hårdmetall, överdragna eller fyllda med flussmedel, av sådana slag som
används för lödning eller svetsning eller för pålödning eller påsvetsning av metall eller hårdmetall; tråd
och stavar av agglomererat pulver av oädel metall,
för metallsprutning

85159000

Delar till elektriska maskiner och apparater för lödning eller svetsning samt för varmsprutning av metal-
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Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

ler, metallkarbider eller kermeter, i.a.n. (exkl. trådförbindare av det slag som används vid tillverkning av
halvledarkomponenter)
6.07 Gräsklippare och andra trädgårdsredskap
82019000

Handverktyg och handredskap av sådana slag som
används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller
skogsbruk, av oädel metall, i.a.n.

7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
7.01 Leksaker samt fritids- och sportutrustning, annan
95049010

Satser av elektriska racerbilar som har karaktär av
tävlingsspel

7.02 Elektriska tåg, inkl. skenor och signautrustning
95030030

Elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, signaler
och andra tillbehör till sådana järnvägar; skalenliga
modeller; mekaniska eller icke mekaniska, i satser
för sammansättning

7.03 Videospel för användning med tv
95041000

Videospel av sådana slag som används tillsammans
med en televisionsmottagare

7.04 Spelautomater
950430

OBS! KN6 Andra spel, drivna med mynt, sedlar,
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Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, med
undantag av kägelresare för bowlinghallar
7.05 Elektrisk utrustning för bowlingbanor, kasinon etc.
95049090

Bord för kasinon samt automatiska kägelresare för
bowlinghallar samt artiklar för andra sällskapsspel,
spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d. (exkl.
spelapparater för mynt, sedlar, polletter eller liknande
artiklar, biljardbord och tillbehör till biljard, videospel
av sådana slag som används tillsammans med en
televisionsmottagare, spelkort samt satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlingsspel)

7.06 Andra elektriska leksaker och modeller med motorer, plast
95030075

Leksaker och modeller, försedda med motor, av
plast (exkl. elektriska tåg, skalenliga modeller i satser
för sammansättning samt leksaker, föreställande djur
eller andra icke-mänskliga varelser)

7.07 Andra elektriska leksaker och modeller med motorer, exklusive plast
95030079

Leksaker och modeller, försedda med motor (exkl.
av plast samt elektriska tåg, skalenliga modeller i
satser för sammansättning och leksaker, föreställande djur eller andra icke-mänskliga varelser)
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Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Gruppnamn

KN nr
[2010]

Självförklarande text

Produkt
bedömd
som ej
riktad till
konsument

8. Medicinteknisk utrustning
ingår ej
9. Övervaknings- och kontrollinstrument
ingår ej
10. Automater
ingår ej
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Bedömt
som
komponent
eller del
av produkt

Kommentarer samt redovisning av antaganden
för beräkningar av nettoinflödet (import –export +
inhemsk produktion)

Bilaga 2: Antagna livslängder per produktkategori.
Grupp nr. Produktkategori

Uppskattad- Referens
livslängd, år

1. Stora hushållsapparater
1.01
Stora kyl- och frysenheter
1.02
Kylskåp
1.03
Frysar
1.04
Annan stor utrustning för kylning, konservering eller lagring av mat.
1.05
Tvättmaskiner
1.06
Torkmaskiner
1.07
Diskmaskiner
1.08
Kokplattor
1.09
Elektriska spisar, hällar
1.10
Se 1.08
1.11
Mikrovågsugnar
1.12
Annan stor utrustning för tillagning av mat
1.13
Elektriska värmeapparater
1.14
Elektriska radiatorer
1.15
Annan utrustning för uppvärmning av rum
sängar och möbler.
1.16
Elektriska fläktar
1.17
Luftkonditionering
1.18
Annan ventilationsutrustning
2. Små hushållsapparater
2.01
Små hushållsapparater, övrigt
2.02
Köksmixers, matberedare, brödrostar, juice
press etc.
2.03
Kaffe- och tekokare, perkolatorer
2.04
Dammsugare
2.05
Rumsvärmare
2.06
Stykjärn
2.07
Rakapparater och hårklippningsmaskiner
2.08
Elektriska hårtorkar
2.09
Symaskiner
3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning
3.01
It- och telekommunikation annan
3.02
Stationära datorer, pc
3.03
Bärbara datorer, pc
3.04
Fax, scanner, skrivare och flerfunktionsskrivare
3.05
Telefoner och kringutrustning
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15
15
15
utgår

Egen uppskattning
Egen uppskattning
Egen uppskattning
Egen uppskattning

8
8
10
10
10

Egen uppskattning
Egen uppskattning
Egen uppskattning
Egen uppskattning
Egen uppskattning
Se 1.08
Egen uppskattning
Egen uppskattning
Egen uppskattning
Egen uppskattning
Egen uppskattning

5
10
5
10
3

ingen KN kod identifierad
10

Egen uppskattning
ingen KN kod identifierad

5
5

Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009

4
6
6
5
5
4
8

Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009

4
4
4
4

Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009

5

Nordic Council, 2009

3.06
3.07
3.08
3.09

Räknemaskiner
Datorskärmar, platta (LCD/TFT)
Datorskärmar (katodstrålerörsmonitorer)
Mobiltelefoner

4.
4.01

Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning)
Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning), övrig
4.02
Radios, hifi system, högtalare
4.03
DVD/Video spelare
4.04
Tv, platt (LCD/Plasma)
4.05
TV, katodstrålerör (CRT)
4.06
Kameror för användning med fotografisk film
4.07
Videokameror och digitalkameror
4.08
Bärbara musikspelare (CD, MP3 mm)
6.
Elektriska och elektroniska verktyg
6.01
Borrar
6.02
Sågar
6.03
Utrustning för svarvning, fräsning, slipning,
polering, sågning, kapning, klippning, borrning, håltagning, stansning, falsning, bockning
eller liknande bearbetning av trä….
6.04
Verktyg för nitning, spikning eller skruvning
eller för avlägsnande av nitar, spikar eller
skruvar eller liknande användning.
6.05
Verktyg för svetsning, lödning eller liknande
användning
6.06
Utrustning för sprutning, sprejning, spridning
eller annan behandling av flytande eller gasformiga ämnen på annat sätt
6.07
Gräsklippare och andra trädgårdsredskap
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
7. 01
Leksaker samt fritids- och sportutrustning
7.02
Elektriska tåg, inkl. skenor och signalutrustning
7.03
Videospel för användning med tv
7.04
Spelautomater
7.05
Elektrisk utrustning för bowlingbanor, kasinon
etc.
7.06
Andra elektriska leksaker och modeller med
motorer, plast
7.07
Andra elektriska leksaker och modeller med
motorer, exklusive plast
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5
4
4
3

Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009, (2 år
enl MTB, Mobil telebranschen, 2011, muntl.)

5

Nordic Council, 2009

5
6
6
6
5
5
3

Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009

10
10
10

Egen uppskattning
Egen uppskattning
Egen uppskattning

10

Egen uppskattning

10

Egen uppskattning

10

Egen uppskattning

10

Egen uppskattning

5
7

Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009

4
5
5

Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009
Nordic Council, 2009

3

Nordic Council, 2009

3

Nordic Council, 2009

Bilaga 3: Företag kontaktade angående insamling
och behandling av FNI- och B2B-flöden utanför Elkretsens och EÅF:s regi.
Tabell B3.1. Företag som kontaktats angående insamling och/eller förbehandlar
av FNI- och B2B-flöden utanför El-kretsens och EÅF:s regi.
Företag
Transport Förbehandling
FNI/B2B
FNI/B2B
Stena
Ja
Ja
SIMS
Nej
Ja
Kuusakoski
Nej
Ja
RagnSells
Ja
Ja
HA Metall
Ja
Ja
Renova
Ja
Ja
Il Recycling
Ja
Ja
SITA
Ja
Nej
SYSAV
Nej
Nej
KS Recycling
Nej
Nej (mkt lite)
Lindberg & Son: Forsbacka
Nej
Nej
Liselotte Lööv
Ja
Nej
Vafab
Ja
Nej
Lantz Järn & Metall
Ja
Nej
Wennlöfs elektronikåtervinning
Ja
Ja
Tabell B3.2. Kontaktade företag som samlar
in elektriska produkter för återanvändning
Företag
Inrego
Igus
Datahantverkarna
Eurovironment (Enköping)
Recomp
3step IT (fd Smålandsbörsen)
Datek
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