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ÖVERENSKOMMELSE

Rapportering av Farligt avfall
Mellan parterna...

Företag (nedan kallad kunden):
Organisationsnummer:
Kundnummer hos Renova Miljö:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
E-post:
och

Renova Miljö AB
Box 36
401 20 Göteborg
Org.nummer: 556946-0321
...har följande överenskommelse tecknats om rapportering av uppgifter om farligt avfall enligt
avfallsförordningen (2020:614).

Överenskommelse
Anteckningar som ska föras om farligt avfall ska
från den 1 november 2020 rapporteras till ett
avfallsregister tillhandahållet av Naturvårdsverket.
Detta följer av 6 kap. avfallsförordningen. Genom
den här överenskommelse åtar sig Renova Miljö
AB att ombesörja kundens rapportering till
avfallsregistret.
Omfattning
Denna överenskommelse omfattar de uppgifter som
en avfallsproducent är skyldig att lämna och gäller
för kundens samtliga hämtställen hos Renova Miljö.
Ansvarsfördelning
Renova Miljö AB åtar sig att som kundens ombud
rapportera in uppgifter om kundens farliga avfall
enligt 6 kap. 11 § avfallsförordningen till det
nationella avfallsregistret. Kunden ansvarar för att
till Renova Miljö ange uppgifter enligt 6 kap. 1 §
avfallsförordningen och 4 § NFS 2020:5.

Det innefattar:
1. Var avfallet producerats
2. Datum för borttransport
3. Transportsätt
4. Vem som ska transportera bort avfallet
5. Avfallets vikt i kilogram
6. Den mottagare och den plats där avfallet
ska hanteras på annat sätt än genom att
mottagaren transporterar eller lastar om det
för framtagande av avfallsdeklaration med
information om var avfallet producerats (adress
eller geografisk punkt, land eller kommunkod),
typ av avfall (klassificerat enligt bestämmelserna
i avfallsförordningen och med den avfallskod
i bilaga 3), vikt, kvalitet, egenskaper samt
karaktärisering vid behov samt säkerställande
av att avfallet håller denna kvalitet.
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Kunden ska hålla uppgifterna tillgängliga senast vid
tiden för transport av avfallet.
Kunden åtar sig att lämna korrekta och riktiga
uppgifter om avfallets beskaffenhet till
Renova Miljö AB.
Avtalstid
Detta avtal träder i kraft
och
gäller tillsvidare med 30 dagars uppsägningstid.
Dokumentation
Det är Kundens ansvar att bevara lagstadgade
anteckningar hos sig under tiden som anges i
avfallsförordningen (2020:614).

Ansvarsbegränsning med mera
Överenskommelsen innebär inte att Renova
Miljö övertar det rättsliga ansvaret från
avfallsproducenten. Om den information som
rapporteras till avfallsregistret är felaktig ansvarar
kunden för det. Det är kundens ansvar att rätt
information om avfallet tillhandahålls.
GDPR
25 maj 2018 började GDPR
(Dataskyddsförordningen) att gälla i Sverige och
resten av EU. Vi vill att du ska känna dig trygg med
hur vi på Renova behandlar dina personuppgifter.
Läs mer på renova.se/dataskydd

Ort & Datum:
Företag:
Namn:

Signatur:
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