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Uppföljningsuppgifter om uttjänta fordon gällande år  

 
Uppföljningsuppgifterna anges för föregående kalenderår på denna blankett. Uppföljningsuppgifterna 
ska lämnas Ålands landskapsregering varje år senast 30.6. 
 

PRODUCENTSAMMANSLUTNINGENS/PRODUCENTENS KONTAKTINFORMATION 
Producentsammanslutningen eller företagets namn * 
      

FO-nummer * 
      

Adress 
      

Postnummer 
      

Postanstalt 
      

Telefonnummer 
      

E-postadress  
      

Kontaktpersonens namn 
      

 

 

 

 

 

Tabell 1: Material från sanering och demontering (i ton per år) av uttjänta fordon som genererats och behandlats 

i medlemsstaten 
Material från sanering 

och 

demontering (**) 

Återanvändning 

(A) 

 

Materialåtervinning 

(B1) 

 

Energiåtervinning 

(C1) 
Total återvinnnig 

(D1 = B1 + C1) 

 

Bortskaffande 

E1 

 

Batterier      

Vätskor (utom 

bränsle) 

     

Oljefilter      

Annat material från 

sanering (utom 

bränsle) 

     

Katalysatorer      

Metallkomponenter      

Däck      

Stora plastdelar      

Glas      

Annat material från 

demontering 

     

 

  

Tabell 2: Material från fragmentering (i ton per år) av uttjänta fordon som genererats och behandlats i 

medlemsstaten 
Material från fragmentering 

(**) 
Materialåtervinning 

(B2) 
Energiåtervinning 

(C2) 
Total återvinning 
(D2 = B2 + C2) 

Bortskaffande 
E2 

Järnskrot (stål)     

Andra material än järn 

(aluminium, 

koppar, zink, bly 

etc.) 

    

Lätt fraktion från 

fragmentering 

    

Övrigt     

Totalt     
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 Tabell 3: Övervakning av (delar av) uttjänta fordon som genererats i medlemsstaten och exporterats för 

ytterligare behandling (i ton per år) 
Total vikt av uttjänta fordon 

som exporterats, per land (**) 
Total materialåtervinning av 

(delar av) uttjänta fordon 

som exporterats (F1) 

Total återvinning av (delar 

av) uttjänta fordon som exporterats 

(F2) 

Totalt bortskaffande av (delar 

av) uttjänta fordon som exporterats 

(F3) 

    

    

    

    

 

 
 

Tabell 4: Total återanvändning, återvinning och materialåtervinning (i ton per år) av uttjänta fordon som 

genererats i medlemsstaten och behandlats i eller utanför medlemsstaten 
Återanvändning 

(A) 
Total materialåtervinning 

(B1 + B2 + F1) 
Total återvinning 
(D1 + D2 + F2) 

Total återanvändning 
och materialåtervinning 

(X1 = A + B1 + B2 + F1) 

Total återanvändning och 
materialåtervinning 

(X2 = A + D1 + D2 + F2) 

     

     

     

W (totalt antal uttjänta fordon) =    st.   

W1 (total fordonsvikt) =     ton X1/W1 X2/W1 

 

Anmärkningar: 

1. De grå fälten i tabell 1 fylls i frivilligt. 

2. Medlemsstater som använder sig av det uppskattade metallinnehållet är skyldiga att använda detta i de delar av tabell 2 

som avser metaller. 

3. (**): Avfallskoderna i förteckningen i bilagan till kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning 

av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och 

rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 

91/689/EEG om farligt avfall (1) skall om möjligt användas. 

4. Medlemsstater som inte använder sig av det uppskattade metallinnehållet skall beräkna återanvändningen (A) på 

följande sätt: det enskilda fordonets vikt (Wi) minus vikten av det sanerade och demonterade uttjänta fordonet 

(karossen) (Wb) minus vikten av sanerat och demonterat material som skickas till återvinning, materialåtervinning 

eller slutligt bortskaffande. Medlemsstater som använder sig av det uppskattade metallinnehållet skall fastställa A (utom 

metallkomponenterna) på grundval av deklarationer från auktoriserade behandlingsanläggningar. 

Den vikt som blir resultatet av materialåtervinningen/återvinningen/bortskaffandet skall fastställas på grundval av 

deklarationer från det mottagande materialåtervinnings-/återvinningsföretaget eller insamlingsföretaget, eller på grundval 

av registrerade vägningar, andra former av bokföring eller registrerade bortskaffanden. 

Det enskilda fordonets vikt (Wi) skall beräknas i) utifrån fordonets tjänstevikt enligt registreringsbeviset (2), eller ii) 

vikten av fordonet i körklart skick enligt typintyget i enlighet med bilaga IX till rådets direktiv 70/156/EEG (3) i dess 

ändrade lydelse, eller, om dessa uppgifter inte är tillgängliga, iii) den vikt som anges i tillverkarens specifikationer. 

Förarens vikt, 75 kg, eller bränslets vikt, 40 kg, skall inte räknas in i det enskilda fordonets vikt. 

Vikten av det sanerade och demonterade uttjänta fordonet (karossen) (Wb) skall fastställas på grundval av information 

från den mottagande behandlingsanläggningen. 

5. Den totala fordonsvikten (W1) skall vara summan av de enskilda fordonens vikt (Wi). Det totala antalet uttjänta fordon 

(W) skall beräknas på grundval av antalet uttjänta fordon som genereras i medlemsstaten, vilket anses ske när en 

nationell auktoriserad behandlingsanläggning utfärdar ett skrotningsintyg. 

Det antal uttjänta fordon som en fragmenteringsanläggning behandlat skall beräknas på grundval av fragmenteringskampanjer, 

i kombination med det antal uttjänta fordon som tas emot för behandling på anläggningen. 

6. Det antal uttjänta fordon som tas emot för behandling på en fragmenteringsanläggning skall beräknas på grundval av 

registrerade vägningar, kvitton eller andra bokföringshandlingar. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om 

antalet fragmenteringskampanjer som genomförts i landet. Den faktiska materialåtervinningen/återvinningen av den 

output som beräknats (utom metaller) skall redovisas på grundval av deklarationer från det mottagande materialåtervinnings-/ 

återvinningsföretaget eller insamlingsföretaget, eller på grundval av registrerade vägningar, andra bokföringshandlingar 

eller registrerade bortskaffanden. 
(1) EGT L 226, 6.9.2000, s. 3. 

(2) Från och med den 1 juni 2004, då rådets direktiv 1999/37/EG om registreringshandlingar för fordon trädde i kraft (EGT L 138, 

1.6.1999, s. 57) skall fordonets tjänstevikt anges under G. 
(3) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. 


