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Göran driver en bilverkstad. Vanligt farligt avfall i hans verksamhet är 
olika typer av oljor. Under arbetsdagen brukar Göran samla oljorna 
i olika tunnor. Han för löpande anteckningar om det farliga avfallet, till 
exempel avfallskoder och mängder. Nu är det tillräckligt för att boka in 
någon som hämtar det farliga avfallet! I sina löpande anteckningar har 
han fört upp sammanlagt 110 kg syntetisk motorolja, 50 kg biologiskt 
nedbrytbar smörjolja och 45 kg olja från oljeavskiljare.

Göran ringer Avfallsinsamling AB och bokar en transport av dem den 12 
december. Avfallsinsamling AB är ett företag som både hämtar och tar 
emot avfallet i sin insamlingsverksamhet. Göran kompletterar och slutför 
sin anteckning med dag för transport och de uppgifter som behövs om 
den som hämtar upp och tar emot avfallet. Detta är till stor del samma 
uppgifter som behövs för det transportdokument som ska upprättas och 
följa med transporten.

Inom två dagar efter transporten ska Göran rapportera in uppgifterna till 
avfallsregistret. Han gör det redan samma dag genom att logga in med sin e-
legitimation. Där fyller han i samtliga uppgifter från den anteckning han gjort 
enligt ovan om transporten. Göran uppger också sitt företags 
organisationsnummer samt CFAR-nummer. 

Avfallsinsamling AB rapporterar i sin tur uppgifter om avfallet som insamlare. 
De har inte tagit emot avfallet för någon form av behandling, utan endast för 
sortering och lagring innan det transporteras vidare antingen till en annan 
insamlare eller till en plats där behandling av avfallet ska påbörjas. Som 
insamlare ska Avfallsinsamling AB anteckna uppgifter om mängd och typ av 
farligt avfall man tar emot, från vem det tas emot, datum för mottagandet, 
vilken plats avfallet ska hanteras på samt transportsätt när de själva utfört 
transporten.



Östers bilverkstad - detta ska rapporteras 

Avfallsproducent: 550504-1535, 
Östers bilverkstad

Referens: Göran Holm
Plats för avfallets uppkomst: Södergatan 37 A, 

123 54 Astad
Avfallskod: 13 02 06* (Syntetiska motor-, 

transmissions- och smörjoljor.)
Avfallsmängd i kilogram: 110
Avfallskod: 13 02 07* (Biologiskt lättnedbrytbara 

motor-, transmissions- och smörjoljor.)
Avfallsmängd i kilogram: 50
Avfallskod: 13 05 06* (Olja från oljeavskiljare.)
Avfallsmängd i kilogram: 45
Transportsätt: Vägtransport
Transportör: 551234-5678, Avfallsinsamling AB
Transportdatum: 2020-12-12
Mottagare: 551234-5678, Avfallsinsamling AB
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Avfallsinsamlare: 551234-5678, Avfallsinsamling AB
Referens: Aino Vainio
Avfallskod: 13 02 06*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 108,5
Avfallskod: 13 02 07*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 51,2
Avfallskod: 13 05 06*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 46,5
Tidpunkt för mottagning: 2020-12-12
Plats för lagring och sortering: Kvittenvägen 42, 

123 67 Astad
Tidigare innehavare = Avfallsproducent: 550504-

1535, Östers bilverkstad
Kommer från plats: Södergatan 37 A, 123 54 Astad
Transportsätt: Vägtransport
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