2020
CERTIFIKAT

PRODUKTER

WEEE

CERTIFICATE
Funktionsverket AB

är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen
om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078).
El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade
elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på
ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar.
is an affiliated member of El-Kretsen i Sverige AB and is undertaking
the ordinance regarding electrical and electronic products
(SFS 2014:1075, 2014:1078). El-Kretsen is the business sectors service
company for the collection and recycling of electrical and electronic
products, and guaranties that the collected and treated electrical and
electronic products are recycled correctly according to the ordinance.

VD/CEO Martin Seeger

2020
CERTIFIKAT

B AT T E R I E R

B AT T E R I E S

CERTIFICATE
Funktionsverket AB

är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen
om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). El-Kretsen driver
ett insamlingssystem och garanterar att insamlade batterier
omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt
enligt gällande lagar.
is an affiliated member of El-Kretsen i Sverige AB and is undertaking
the ordinance regarding batteries (SFS 2008:834). El-Kretsen is the
business sectors service company for the collection and recycling of
batteries, and guaranties that the collected and treated batteries are
recycled correctly according to the ordinance.

VD/CEO Martin Seeger

Kundnr: 5590405766

FUNKTIONSVERKET AB
är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem
för återvinning av förpackningar

2020
års

Anslutningsbevis

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

Håkan Ohlsson
VD

Registreringsbevis
Detta företag är registrerat i Naturvårdsverkets register för utökat producentansvar.
Detta bevis är utskrivet: 2020-03-11
Registreringsbeviset gäller i 12 månader från utskriftsdatum. Företagets organisationsnummer gäller
som registreringsnummer i registret.
Producentansvar

Senaste anmälan

EE-produkter

2016-02-24

Batterier

2016-02-24

Firma: Funktionsverket AB
Organisationsnummer: 5590405766
Postadress/Box: Vindilsvägen 13
Postnummer: 47545
Postort: FOTÖ
Land: Sverige
E-post: info@funktionsverket.se
Kontaktperson: Mikael Backlund
Telefonnummer: 0317577950
E-post: mikael@funktionsverket.se
Detta bevis är automatiskt genererat från E-tjänst för utökat producentansvar.

