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1. Parter 

Denna överenskommelse om anslutning via API till Bastjänst Farligt Avfall 

(”Överenskommelsen”) gäller mellan 

Naturvårdsverket, org. nr 202100–1975, och  

Tillsynsmyndighet  

org. nr  

2. Överenskommelsen 

I Överenskommelsen ingår, förutom denna huvudtext, Allmänna villkor för 

anslutning till Bastjänst Farligt Avfall via API för tillsyn, (”Allmänna villkor”). 

De begrepp som definieras i Allmänna villkor har samma innebörd i denna 

huvudtext. 

3. Bakgrund och rättsligt stöd 

Naturvårdsverket ska, enligt 6 kap. 9 § avfallsförordningen (2020:614), föra ett 

elektroniskt register över uppgifter om farligt avfall som lämnas enligt 11 § 

(avfallsregistret). 

Naturvårdsverket ska, enligt 6 kap. 17 § avfallsförordningen, på begäran lämna 

ut de uppgifter ur avfallsregistret som behövs för tillsyn till en myndighet som 

ansvarar för tillsyn i fråga om avfall (nedan ”anslutande tillsynsmyndighet”). 

4. Tjänsten och dess villkor  

Naturvårdsverket tillhandahåller webbtjänsten ”Bastjänst Farligt Avfall” och 

”API för tillsyn” (gemensamt ”Tjänsten”) som behöriga tillsynsmyndigheter kan 

ansluta sig till för att elektroniskt begära ut uppgifter ur avfallsregistret. 

För att få åtkomst till Tjänsten ska anslutande tillsynsmyndighet uppfylla vid var 

tid gällande Allmänna villkor. Den anslutande tillsynsmyndigheten bekräftar 

genom underskrift av Överenskommelsen att den har tagit del av och godkänner 

Allmänna villkor.  

Allmänna villkor för anslutning till Bastjänst Farligt Avfall via API för tillsyn 

finns på Naturvårdsverkets webbplats: http://www.naturvardsverket.se. 

5. Överenskommelsens löptid 

Överenskommelsen gäller från och med den dag då Naturvårdsverket har 

möjliggjort faktisk åtkomst till Tjänsten. 

Överenskommelsen gäller därefter till dess att den enligt Allmänna villkor 

upphör att gälla.  

6. Parts kostnader 

Parterna står själva för de kostnader som kan uppstå vid uppfyllandet av 

Överenskommelsen. 
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7. Uppgifter om kontaktperson 

Frågor rörande Överenskommelsen och övriga frågor ställs till 

Naturvårdsverkets kundtjänst: kundtjanst@naturvardsverket.se.    

Kontaktperson för Överenskommelsen hos anslutande tillsynsmyndighet: 

Förnamn och efternamn 

Telefonnummer 

E-postadress 

Postadress, gatuadress 

Postnummer och ort 
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8. Underskrift 

Anslutande tillsynsmyndighets underskrift av behörig företrädare. Handling som 

visar att den person som undertecknar Överenskommelsen är behörig företrädare 

ska bifogas (ex. utdrag från styrelseprotokoll eller enligt fullmakt). 

I de fall en eller flera kommuner representeras av en annan tillsynsmyndighet, 

exempelvis i ett miljöförbund, ska fullmakt från respektive ingående part 

biläggas överenskommelsen. 

Datum och ort 

Behörig företrädares namnteckning 

Namnförtydligande 

För information om personuppgiftsbehandling, se Allmänna villkor och 

information på Naturvårdsverkets webbplats: 

http://www.naturvardsverket.se/avfallsregister-personuppgifter. 

Överenskommelsen skickas till: 

kundtjanst@naturvardsverket.se 

eller  

Naturvårdsverket 

106 48 Stockholm 
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