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Nils äger Din bilskrot HB som monterar ner och sorterar olika bildelar. 
Det finns alltså många olika typer av farligt avfall att hålla koll på i 
verksamheten. Det farliga avfallet har en egen plats inom området och 
när platsen börjar bli full är det dags att planera för borttransport.

Nils kontaktar Bredsjö Åkeri AB och beställer transport till den 11 
december 2020. Därefter loggar han in till avfallsregistret för att 
rapportera. Han vill gärna göra det direkt när han ändå håller på, men 
han har möjlighet att spara det till två dagar efter att transporten med 
avfallet gått iväg. Risken med att rapportera för tidigt är att det måste 
göras en ny rapportering om något förändras fram tills det att transporten 
faktiskt går iväg. Kanske upptäcks fler avfallstyper, eller kanske ändras 
datumet. Men genom att lägga in anteckningen direkt i avfallsregistret 
kan både antecknings- och rapporteringsskyldighet uppfyllas samtidigt. 
Nils är noga med att spara ner den sammanställning han får upp efter att 
ha rapporterat klart på sin dator, där bland annat rapportens avfalls-ID 
syns. Avfalls-ID måste han ha för att kunna rätta till en tidigare 
rapportering. Dessutom kan han använda den nedsparade samman-
ställningen med de lämnade uppgifterna för att uppfylla kravet på att 
spara antecknade uppgifter om farligt avfall i den egna verksamheten 
i minst tre år. Han anger att han lämnar 45 kg oljefilter, 61 kg 
krockkuddar och 80 kg bromsbelägg med asbest och 56 kg broms-

vätskor som klassas som farligt avfall. Nils anger dessutom 
organisationsnumret för sitt företag, CFAR-nummer, plats för det egna 
företaget som är den plats där avfallet har uppkommit. Nils anger också att 
Bredsjö Åkeri AB ska transportera det farliga avfallet (med organisations-
nummer) och anger att transporten planeras till den 11 december 2020. 
Han anger vart transporten ska gå, det vill säga mottagaren av avfallet, 
med organisationsnummer och adress.

Den 11:e december kommer Lasse med lastbilen från Bredsjö Åkeri AB och 
transporterar det farliga avfallet till Åva Retur AB för behandling. Tova tar 
emot avfallet vid behandlingsanläggningen och registrerar i sin tur avfalls-
mängd och avfallstyp, varifrån det kommer (vem och plats) med mera.

När farligt avfall har behandlats hos behandlingsanläggningen ska uppgifter 
antecknas om hur det behandlats (koder för behandlingsförfarande finns i 
bilaga 1 och 2 avfallsförordningen och bilaga 1 i NFS 2020:5) och om 
resultatet av behandlingen (mängden avfall som blivit icke-farligt och 
mängden produkter och material som upphört att vara avfall). Dessa uppgifter 
ska sammanställas kvartalsvis och då också lämnas till avfallsregistret.



Din bilskrot HB - detta ska rapporteras

Avfallsproducent: 558877-2233, Din bilskrot HB
Referens: Nils Holm
Plats för avfallets uppkomst: 

Mörby 2, 678 43 Lillstad
Avfallskod: 16 01 07* (Oljefilter)
Avfallsmängd i kilogram: 45
Avfallskod: 16 01 10* (Explosiva komponenter; 

t.ex. krockkuddar)
Avfallsmängd i kilogram: 61
Avfallskod: 16 01 11* (Bromsbelägg som 

innehåller asbest)
Avfallsmängd i kilogram: 80
Avfallskod: 16 01 13* (Bromsvätskor)
Avfallsmängd i kilogram: 56
Transportsätt: Vägtransport
Transportör: 551234-5678 , Bredsjö Åkeri AB
Transportdatum: 2020-12-11
Mottagare: 569874-5896, ÅVA Retur AB

Avfallstransportör: 551234-5678, 
Bredsjö Åkeri AB

Referens: Lasse Karlsson
Från Avfallsproducent: 558877-2233, 

Din bilskrot HB
Referens: Nils Holm
Från plats: Mörby 2, 678 43 Lillstad
Avfallskod: 16 01 07*
Avfallsmängd i kilogram: 45
Avfallskod: 16 01 10*
Avfallsmängd i kilogram: 61
Avfallskod: 16 01 11*
Avfallsmängd i kilogram: 80
Avfallskod: 16 01 13*
Avfallsmängd i kilogram: 56
Transportsätt: Vägtransport
Transportdatum: 2020-12-11
Ny innehavare = avfallsbehandlare: 

569874-5896, ÅVA Retur AB
Till plats: Grimsta 7, 258 98 Bredsjö
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Avfallsbehandlare: 569874-5896, ÅVA Retur AB
Referens: Tova Strand
Avfallskod: 16 01 07*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 45
Avfallskod: 16 01 10*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 60
Avfallskod: 16 01 11*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 80
Avfallskod: 16 01 13*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 57
Tidpunkt för mottagning: 2020-12-11
Plats för behandling: Grimsta 7, 258 98 Bredsjö
Tidigare innehavare = Avfalllsproducent: 

558877-2233, Din bilskrot HB
Kommer från plats: Mörby 2, 678 43 Lillstad
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