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Överenskommelse – Rapportering spårbarhet 
Farligt Avfall Transportör 
 

Mellan partnerna: 
  

Kund/Organisation 
(nedan kallad kunden): 

 

Organisations nr:   

Ragn-Sells 
kundnummer: 

  

 
och 

 
Ragn-Sells Recycling AB (nedan kallad Ragn-Sells) 
Box 952 
191 29 SOLLENTUNA 
Organisations nr 556057-3452 

 
har följande överenskommelse om rapportering av uppgifter om farligt avfall enligt 
avfallsförordningen (2020:614) tecknats 

1. Överenskommelse 
 
De 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.  

2. Omfattning  
Denna överenskommelse omfattar de uppgifter om farligt avfall som en transportör är skyldig att 
lämna till avfallsregistret i samband med en transport av farligt avfall som sker enligt 
transportavtal med Ragn-Sells. 

3. Ansvarsfördelning 
Ragn-Sells åtar sig att som transportörens ombud rapportera in uppgifter om transportörens 
farliga avfall enligt 6 kap. 11 § avfallsförordningen till det nationella avfallsregistret för de 
transporter av farligt avfall som genomförts i Ragn-Sells regi. 
 
Transportören ska på uppmaning av Ragn-Sells,  senast vid tiden för transport av avfallet, delge 
Ragn-Sells nödvändiga uppgifter i enligt med 6 kap. 2 § avfallsförordningen och 4 § NFS 
2020:5. 
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Transportören åtar sig att lämna korrekta och riktiga uppgifter om avfallets beskaffenhet till 
Ragn-Sells. 

4. Avtalstid 
Detta avtal träder i kraft 20__-__-__ och gäller tillsvidare med 30 dagars uppsägningstid. 
För att ingen dubbelregistrering ska ske måste transportör som själva vill sköta rapporteringen 
till avfallsregistret skriftligen via brev eller e-post dra tillbaka fullmakten. 

5. Priser  
Ragn-Sells ersätts med 319 kr per rapport till avfallsregistret. Priset för rapporteringen justeras 
årligen enligt Ragn-Sells Allmänna villkor, bilaga 1. Med ”rapport” enligt ovan avses även 
korrigering/uppdatering i avfallsregistret av tidigare lämnade uppgifter. 

6. Dokumentation 
Detta avtal omfattar registrering av uppgifter till Avfallsregistret. För information är det 
fortfarande Transportörens ansvar att bevara dessa anteckningar enligt vad som anges i 
avfallsförordningen (2020:614). 

7. Ansvarsbegränsning m.m. 
Överenskommelsen innebär inte att Ragn-Sells övertar det offentligrättsliga ansvaret från en 
transportör. 
 
 
  
 
   
 
Transportör 20__-__-__    Ragn-Sells Recycling AB 20__-__-__ 
 
 
 
_____________________________  ____________________________________ 
 
 
 
 
_____________________________  ____________________________________
  
Namnförtydligande    Namnförtydligande 
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