
Sweden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een.ec.europa.eu 

Producentansvar Tyskland, vad gäller?  
Producentansvar är ett styrmedel för att uppnå miljömål och innebär att inom 

branscher där producentansvar råder krävs returinsamlingssystem. Inom EU regleras 

hanteringen av förpackningar, elektriska/elektroniska produkter och batterier via 

respektive EU-direktivet, sedan finns även nationella lagar att efterfölja och här ska 

vi gå lite närmare in på den nya aktuella tyska lagstiftningen. 
 

 

Vilket producentansvar har svenska företag som säljer till Tyskland? 

Svenska företag som säljer förpackade varor eller varor som innehåller elektronik eller batterier till Tyskland 

bör se över vad som gäller för just deras produkter. Gällande förpackade varor berörs de svenska företagen 

bland annat av den nya tyska förpackningslagen (Verpackungsgesetz) som trädde i kraft den 1 januari 2019.  

 

 

För vem gäller denna nya förpackningslag (Verpackungsgesetz)? 

Lagen gäller för alla företag som sätter en kommersiell förpackning i cirkulation på marknaden. Det finns 

inga undantag för mindre företag då alla producenter och återförsäljare som säljer till privatmarknaden 

påverkas lika av bestämmelserna i den nya tyska förpackningslagen. Förutom privata hushåll kan även 

handelsföretag, restauranger, sjukhus och liknande anläggningar också betraktas som slutkonsumenter. 

 

 

Vilka krav ställer lagen på företagen? 

Lagen för med sig en rad krav för företag som är verksamma i eller säljer varor till Tyskland, inklusive e-

handelsbolag. Registermyndigheten Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) har en central roll för 

förpackningsåtervinningen och producentansvaret och är sedan lagens införande ansvarig för LUCID-

förpackningsregistret, där samtliga företag som säljer varor och avsätter förpackningar på den tyska 

marknaden måste vara registrerade. Förutom att vara registrerad enligt ZSVR ska producenterna även vara 

anslutna till ett återvinningssystem. Zentrale Stelle verkar för att kontrollera och se över de olika 

återvinningssystemen i Tyskland, för att säkerställa konkurrens på lika villkor och en balanserad marknad. 

För att skapa transparens för alla marknadsdeltagare tillhandahåller myndigheten dessutom en offentlig 

databas över alla registrerade företag. I den kan vem som helst söka och därmed kontrollera om ett bolag 

som är verksamt i Tyskland verkligen håller sig till reglerna.  

 

 

https://www.verpackungsregister.org/
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responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this 

publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 

Vad gäller för WEEE och batterier i Tyskland? 

För producenter av elektronik och batterier bör man enligt WEEE direktivet , BATT direktivet och enligt 

nationell lag registrera sig och sina varumärke i Stiftung elektro-altgeräte register och BATTG-Melderegister.  

I början av året publicerade det federala miljöministeriet ett utkast till lagförslag för en ny batterilag (BattG).  

Företag som redan är registrerade hos Umweltbundesamt måste registrera sig på nytt till Stiftung EAR 

senast 1 januari 2021 eller 1 januari 2022 (övergångsperiod under vissa villkor). Syftet är att minska de 

negativa effekterna av avfall på miljön och att öka återvinningsgraden. 

 

Digitalt seminarium tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren 

Med bakgrund till den tyska förpackningslagens omfattande konsekvenser och vikten för svenska företag 

som exporterar till Tyskland att leva upp till de högt ställda kraven och för att undvika vitesbelopp eller i 

värsta fall försäljningsförbud arrangerar vi tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren den 30 

September ett digitalt seminarium; Producentansvar i Tyskland – vad innebär den nya förpackningslagen? 

Ett seminarie där vi går igenom förpackningslagens alla aspekter samt introducerande går vi in på vad som 

gäller för elektronikprodukter och produkter innehållande batterier. Norman Karsch på Tysk-Svenska 

handelskammaren och expert inom miljörapportering för den tyska marknaden finns med och föreläser och 

svarar på dina frågor.  Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan sker via: https://www.almi.se/jamtland/saljer-

du-varor-till-tyskland/ 

https://www.stiftung-ear.de/en/home
https://www.battg-melderegister.umweltbundesamt.de/battg/authenticate.do
https://www.almi.se/jamtland/saljer-du-varor-till-tyskland/
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