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Peter, som äger företaget Sax & Kam, har samlat ihop flaskor med 
kvarvarande hårfärgningsmedel och planerar nu att lämna avfallet 
tillsammans med flera gamla lysrör till den återvinningscentral som ligger 
närmast hans företag.

Innan Peter transporterar det farliga avfallet så måste han anteckna ett 
antal grundläggande uppgifter om det. Peter antecknar till exempel att 
han planerar att köra 8 kg hårfärgningsmedel och 3 kg lysrör till Kvittens 
ÅVC den 2 november. Detta är samma uppgifter som han kommer att 
föra in i sitt transportdokument som måste följa med transporten. Peter 
väljer att samla sådana anteckningar i en pärm där han förvarar alla sina 
uppgifter som har med företagets miljöfrågor att göra.

Peter kör själv sitt avfall till Kvitten ÅVC. Han får göra det eftersom han har 
anmält till sin länsstyrelse att han själv vill transportera sitt farliga avfall. När 
avfallet är lämnat har han två dagar på sig att lämna de uppgifter han tidigare 
har antecknat till avfallsregistret. Peter väljer att göra detta genom att logga in 
via e-tjänsten till Naturvårdsverkets avfallsregister med sin e-legitimation. Där 
matar han in de uppgifter som han tidigare antecknat tillsammans med 
uppgifter om hans verksamhet, till exempel organisationsnummer och CFAR-
nummer.

Kvitten ÅVC kommer själva att föra anteckningar och rapportera om det avfall 
som Peter lämnade där. Det är därför viktigt att Peter och Kvitten ÅVC 
stämmer av vad det är för avfall han lämnat innan han åker därifrån.



Frisör Sax & Kam - detta ska rapporteras

Avfallsproducent: 810404-1606, Sax & Kam
Referens: Peter Frisk
Plats för avfallets uppkomst: Hamngatan 13, 

123 57 Astad
Avfallskod: 16 05 07* (färg med vätesuperoxid)
Avfallsmängd i kilogram: 8
Avfallskod: 20 01 21* (lysrör)
Avfallsmängd i kilogram: 3
Transportsätt: Vägtransport
Transportör: 810404-1606, Sax & Kam
Transportdatum: 2020-11-02
Mottagare: 552345-6789, Kvitten ÅVC, Astad

OBS! Egen transport är 
tillståndspliktig och ska 

anmälas till länsstyrelsen
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Avfallsinsamlare: 552345-6789, Kvitten ÅVC
Referens: Emma Dahl
Avfallskod: 16 05 07*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 7,5
Avfallskod: 20 01 21*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 3
Tidpunkt för mottagning: 2020-11-02
Plats för lagring och sortering: Kvittenvägen 42, 

12367 Astad
Tidigare innehavare = Avfallsproducent:

810404-1606, Sax & Kam
Kommer från plats: Hamngatan 13, 123 57 Astad
Transportsätt: Vägtransport
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