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Bekräftelse på anmälan om handlare eller mäklare av avfall
Länsstyrelsen har registrerat er anmälan för Returbagen Sverige AB, med 
organisationsnummer 559264-8322, om att ni bedriver en verksamhet där en 
tjänst för avfallshantering erbjuds.

Anmälan gäller tills vidare.

Returbagen Sverige AB är registrerad i Gotlands kommun.

Information om anteckningar och transportdokument 

Anteckningar
När ni säljer eller förmedlar farligt avfall ska ni föra anteckningar för varje typ av 
farligt avfall. enligt 6 kap 4 § avfallsförordningen (2020:614).
Följande uppgifter ska ni anteckna senast två arbetsdagar efter att ni sålde, 
förmedlade eller köpte avfallet:

1. vem som sålde eller förmedlade avfallet,
2. datum för när avfallet blev sålt, förmedlat eller köpt,
3. vikten i kilogram, och
4. vem ni sålde eller förmedlade avfallet till.

Om ni måste föra anteckningarna i rollen som avfallsproducent, transportör, 
insamlare eller behandlare så behöver ni inte göra dessa motsvarande 
anteckningar.

Typ av avfall
I anteckningarna om avfall behöver ni beskriva vilken typ av avfall det är. Ni 
hittar dessa avfallskoder i bilaga 3 till avfallsförordningen. Använd den kod som 
bäst beskriver avfallet. Börja med att hitta rätt källa till avfallet. De två första 
siffrorna är viktiga, det är de som bestämmer källan.

Register för farligt avfall
Anteckningar om farligt avfall, som ni behöver göra enligt avfallsförordningen, 
ska ni även lämna in i ett register från och med den 1 november 2020. Detta 
register administreras av Naturvårdsverket. Ni ska registrera anteckningarna 
senast två arbetsdagar efter att ni gjort anteckningen. Det innebär att anteckningen 
ska vara registrerad senast fyra dagar efter att ni tog emot avfallet och två dagar 
efter att avfallet blev borttransporterat.
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Här finns information om hur ni rapporterar uppgifter om farligt avfall till 
avfallsregistret.
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-
avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret
Läs mer om avfallsregistret för farligt avfall på Naturvårdsverkets webbplats: 
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall

Transportdokument
Enligt 6 kap 19 § avfallsförordningen, ska ett transportdokument följa med 
transporten av farligt avfall och vara tillgängligt.
Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om

1. Avfallstyp,
2. avfallets vikt i kilogram,
3. datum för transporten,
4. från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet 

transporteras,
5. transportör, och
6. lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns.

Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som lämnar avfallet och av 
transportören. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska den som lämnar 
avfallet skriva under med en elektronisk underskrift.

Gränsöverskridande transporter av avfall
Vid export eller import av avfall finns särskilda bestämmelser. Läs mer om 
gränsöverskridande transporter av avfall på Naturvårdsverkets webbplats 
www.naturvardsverket.se/inutavfall.

Bra att veta 
 Den som hanterar farligt avfall ska ha tillräckliga kunskaper om avfallet 

för att skydda människors hälsa och miljö. Se 2 kap 2§ miljöbalken.
 Ni behöver, enligt 5 kap 18 § avfallsförordningen, kontrollera att ni lämnar 

avfallet till mottagare som har de tillstånd som krävs för verksamheten.
 Ni behöver även hålla er informerade om bestämmelser som gäller 

verksamhetens avfallshantering.

Kontrollera avfallstransportörer 
Er anmälan kommer att publiceras i webbregistret 
www.kontrolleraavfallstransportorer.se.
Detta är ett nationellt register över företag och verksamheter som har tillstånd till 
transport av avfall, enligt avfallsförordningen. Här hittar ni även företag som gjort 
anmälan om transport av farligt avfall, handlare, mäklare och insamlare av avfall.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall
http://www.naturvardsverket.se/inutavfall
https://www.kontrolleraavfallstransportorer.se/
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Martin Beijer

Kopia till:
Bygg-, miljö- och hälsonämnden
 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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