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Instruktion för rapportering av försäljning av blybatterier via Blybatterireturs webverktyg.
1. Batterityp
 Startbatterier avser alla batterier av traditionell starttyp, oberoende av användningsområden
 Truckbatterier avser batterier som byggs av 2V eller 4V celler och används i el-truckar
 Övriga batterier avser batterier, som
o Standby-batterier
o Sopmaskinsbatterier
o Ups-batterier
o Golfbatterier
o Övriga batterier som inte kan definieras i någon av de 2 första kategorierna
2. Uppdelning AM och OEM
 AM/RM (After-/ replacement market) avser alla batterier som säljs i Sverige med adress
ersättningsmarknaden, dvs de säljs styckevis och skall ersätta förbrukade batterier
 OEM (original equipment manufacturer) avser batterier som sitter i eller sätts i en större enhet, som
säljs i Sverige. Det kan exempelvis utgöras av bil, lastbil, truck, entreprenadmaskin, ups-anläggning,
basstation, kraftstation osv. Detta inkluderar batterier i ovan nämnda exempel där hela
”anläggningen/enheten” importeras till Sverige, för försäljning i Sverige.
3. Rapporteringsintervall
Statistiken skall rapporteras in i kilogram kvartalsvis, senast sista dagen för kvartalets påfallande månad.
Således ska statistik för kvartal 1 rapporteras senast 30e april, kvartal 2 31a juli, kv. 3 30e okt, kv. 4 31a jan.

Vanliga frågor.


Skall all OEM-försäljning rapporteras?
Ja, producentansvaret gäller för den volym som säljs i Sverige. Endast volym som avser användas i
Sverige ska rapporteras.



Hur vet man som leverantör av batterier till en OEM-tillverkare hur mycket som säljs i Sverige?
För att få rätt uppgifter krävs en avstämning mellan batterileverantör och OEM-kund. ”Vi levererar
så här mycket till er - hur mycket av detta säljs i Sverige?”



Rapporteringsenhet
Alla uppgifter rapporteras i kg.



Varför uppdelning på fler begrepp än Naturvårdsverket har begärt?
För att kunna redovisa insamlingsnivån måste vi kunna beräkna skrotutbudet.



Varför registrering av historik?
En extern part (PWC) sköter alla uppgifter som berör försäljningsinformation på ett sekretesskyddat
sätt. Historiken ger PWC en möjlighet att rimlighetsgranska uppgifterna som kommer in.
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