Uppgifter till ert ombud
Från den 1 november 2020 kom ett krav för alla verksamheter som producerar,
transporterar, samlar in, behandlar samt handlar med farligt avfall att
rapportera in de anteckningar som ska göras enligt avfallsförordningen
(SFS 2020:614) till ett nytt digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
Syftet är att ge Sverige en bättre spårbarhet och avfallsstatistik.
Vi på Sandahls hjälper er gärna med de registreringar som
ni behöver göra för att följa den nya lagstiftningen.
Vi erbjuder oss att bli ert ombud för rapportering till Naturvårdsverket
För att vi ska kunna agera ombud och hjälpa er med att rapportera till
Naturvårdsverket from 1/11 behöver ni fylla i nedanstående uppgifter
(har ni fler bolag och/eller hämtningsadresser behövs uppgifter för
respektive verksamhet) samt att ni signerar medföljande avtal.
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Företagsnamn
Hämtningsadress för farligt avfall
Kommunkod för hämtningsadress
Organisationsnummer
Namn kontaktperson
E-post kontaktperson
Telefonnummer kontaktperson
CFarNr hos SCB
(https://www.cfarnrsok.scb.se)

Datum
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Signatur
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Avtal om ombud
Avtalet avser att Sandahls Entreprenad tar rollen som ombud för
rapportering av farligt avfall till det digitala registret för spårbarhet.
Avtalet gäller mellan följande parter:
Kund:
Namn (nedan kallad kunden)
Organisationsnummer
Kundnummer hos SEAB

Leverantör:
Sandahls Entreprenad AB (nedan kallad SEAB)
556378-5525
Bakgrund
Från den 1 november 2020 trädde en ny förordning i kraft (SFS 2020:614).
Den innebär att alla verksamheter som hanterar någon form av farligt
avfall, ska rapportera sina anteckningar till ett digitalt avfallsregister.
Omfattning
Detta avtal omfattar samtliga uppgifter som en avfallsproducent är
skyldig att lämna och gäller enbart det avfall som SEAB transporterar.

Ansvarsfördelning
SEAB
•

I träder rollen som ombud för kunden med rollen att rapportera in
uppgifter om kundens farliga avfall i enlighet med SFS 2020:614 6
kap. 11§ (Avfallsförordningen till det nationella avfallsregistret).

•

Rapportering senast 2 dagar efter utförd transport (tid enligt
avfallsförordningen).
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Kunden
Kund ansvarar för att SEAB får de efterfrågade uppgifterna, i enlighet med SFS 2020:614
6 kap. 11§ och 4§ NFS 2020:5 för att kunna rapportera in i avfallsregistret.
Uppgifter som efterfrågas är:
•

Var avfallet produceras

(adress)

•

Datum for borttransport

(anges av SEAB vid borttransport)

•

Transportsätt

(om inte annat överenskommet, via väg)

•

Avfallets vikt

(uppskattad vikt i kg)

•

Typ av avfall

(klassificering, egenskaper)

•

Ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas till SEAB senast vid tiden för transport.

•

Ansvarar för att bevara lagstadgade anteckningar hos sig
under tiden som anges i avfallsförordningen.

Avtalstid
20
–
Detta avtal träder i kraft 		
och gäller tillsvidare med 30 dagars uppsägningstid.

–

Pris
SEAB ersätts med 250 kr (exklusive moms) per rapport. Priset justeras årligen. I priset
ingår även eventuell korrigering av uppgifter som lämnats tidigare till avfallsregistret.
Ansvarsbegränsning
Avtalet innebär inte att SEAB tar över det rättsliga ansvaret från er som avfallsproducent.
Om den information som rapporteras till avfallsregistret är felaktig, svarar kunden
för det. Eventuella merkostnader på grund av detta, debiteras kunden

Ort, datum

Ort, datum

Kunden

SEAB

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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