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Anvisning för 
mottagning av batterier 

och ackumulatorer
Hurdana batterier och ackumulatorer ska butiken ta emot?
Producentansvaret beträffande batterier och ackumulatorer  
förpliktigar säljare och andra distributörer av batterier och ackumu-
latorer att ta emot förbrukade batterier och ackumulatorer utan att 
kunden måste köpa nya. Distributören måste enligt lag även informera 
kunderna om mottagningen av batterier och ackumulatorer på  
försäljningsstället.

JA: 
Slutna, förbrukade torrbatterier  
och -ackumulatorer, som är bärbara. 
Vanligtvis används dessa i bland annat 
armbandsur, leksaker, ficklampor, 
mobiltelefoner, kameror, datorer 
och bärbara elverktyg, såsom 
borrmaskiner.

NEJ: 
Fordons-, industri- eller stora  
litium ackumulatorer. Anvisningar för 
återvinning av stora litiumackumula-
torer och ackumulatorer för endast 
industri bruk kan man begära av  
importören. Stora litiumackumulatorer 
är bland annat ackumulatorer i elcyklar, 
hoverboard-brädor och andra eldrivna 
fortskaffningsmedel. Återvinnings-
stationerna för fordonsackumulatorer 
hittar du här: www.kierrätys.info. 
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Var och hur samlas batterier och ackumulatorer in? 

1. Samla in i ett lämpligt insamlingskärl. Insamlade batterier och 
ackumulatorer ska inför transport läggas i en transportlåda som tillhandahålls av 
Recser Oy, eftersom batterier och ackumulatorer omfattas av förordningen om 
transport av farliga ämnen. Batterier och ackumulatorer kan man samla direkt i 
transportlådan.

2. Beställ avhämtning först när transportlådan är full. Avhämtning 
av en full låda kan du beställa hos: www.paristokierratys.fi => Butiker => 
Avhämtning. En tom låda levereras automatiskt i samband med avhämtningen.

3. Placera batterilådan på en plats där: 
• den kan övervakas, till exempel i närheten av kassorna eller informationen
• det inte finns brännbart material i närheten
• insamlingslådan inte används som sopkärl
• omgivningen är i rumstemperatur, torr och där insamlingslådan inte kan falla ned
• det finns en brandfilt eller annan lämplig primärsläckningsutrustning samt 

brandlarm i närheten.

4. Placera återvinningsanvisningarna på en synlig plats
• Återvinningsanvisningen som placeras intill insamlingslådan kan du skriva från 

www.paristokierrätys.fi => Butiker => (Mottagning s instruktioner). 
• Placera en tejprulle intill insamlingslådan för tejpning av polerna på batterier 

och ackumulatorer samt litiumbatterier och -ackumulatorer som ännu 
innehåller laddningsström.

5. Kontrollera insamlingslådans innehåll helst dagligen innan 
butiken stängs. 
• Töm lådan på skräp och annat som inte hör dit, såsom lampor, elmateriel o.d. 
• Minska kortslutningsrisken genom att kontrollera att särskilt litiumbatteriernas 

och -ackumulatorernas poler är övertäckta med tejp.
• Utgångna batterier kan du lägga in i kärlet i försäljningsförpackningarna.

Om återvinningen av batterierna är förknippad med problem eller risker, ska 
du utan dröjsmål kontakta Recser Oy, som hanterar batteriåtervinningen. 
Samtliga anvisningar för återvinning och beställning av avhämtning finns på 
Paristokierrätys (batteriåtervinningens) webbplats www.paristokierrätys.fi i 
avsnittet För insamlingsstationer.  


