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Överenskommelse – Rapportering spårbarhet FA  
 
 

Mellan parterna: __________________________ (nedan kallad kunden) 
Organisations nr: ________-______ 

 Ragn-Sells kundnummer________________  

 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. Genom detta avtal åtar sig Ragn-Sells att ombesörja på 
kundens rapportering till avfallsregistret. 
 

2. Omfattning  
Denna överenskommelse omfattar de uppgifter som en avfallsproducent är skyldig att lämna och gäller för kundens samtliga 
hämtställen i Sverige. Överenskommelsen omfattar endast farligt avfall som transporteras av Ragn-Sells. 
 

3. Ansvarsfördelning 
Ragn-Sells 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 Ragn-Sells 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, och 
   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. 
 
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 Ragn-Sells. 
 

4. Avtalstid 

Detta avtal träder i kraft 20__-__-__ och gäller tillsvidare med 30 dagars uppsägningstid. 
 

5.  Priser  
Ragn-Sells ersätts med 310 kr per rapport till avfallsregistret. Priset för rapporteringen justeras årligen enligt Ragn-Sells 
Allmänna villkor, bilaga 1. Med ”rapport” enligt ovan avses även korrigering i avfallsregistret av tidigare lämnade uppgifter. 
 

6. Dokumentation 
Det är Kundens ansvar att bevara lagstadgade anteckningar hos sig under tiden som anges i avfallsförordningen (2020:614). 
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7.  Ansvarsbegränsning m.m 
Ansvarsbegränsning och övriga villkor styrs av allmänna villkor, bilaga 1 och särskilda villkor FA bilaga 2. 
 
Överenskommelsen innebär inte att Ragn-Sells övertar det rättsliga ansvaret från en avfallsproducent. Om den information 
som rapporteras till avfallsregistret är felaktig ansvarar kunden för det. Det är kundens ansvar att rätt information om avfallet 
tillhandahålls.  
 
   
 
Kunden 20__-__-__     Ragn-Sells Recycling AB 20__-__-__ 
 
 
 
_____________________________   ____________________________________ 
 
 
 
 
_____________________________   ____________________________________  
Namnförtydligande    Namnförtydligande 


