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1. Avtalsparter

Detta anslutningsavtal (”Avtalet”) för användning av Naturvårdsverkets API för 

anslutning till Bastjänst Farligt Avfall (”API:et”) har träffats mellan 

Naturvårdsverket, org. nr 202100–1975, och 

org. nr 

(var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”). 

2. Avtalet

I Avtalet ingår, förutom denna huvudtext, vid var tid gällande Allmänna villkor 

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

begrepp som definieras i punkten 2 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”). 

Av 6 kap. 11 § avfallsförordningen framgår att den som är anteckningsskyldig 

ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats enligt 1–5 §§ 

elektroniskt till avfallsregistret. 

4. Om tillhandahållande och användning av API:et

Uppgifter kan lämnas till avfallsregistret via API (Application Programming 

Interface). API:et är en webbtjänst som möjliggör att två olika system kan 

utbyta information med varandra. 

Syftet med API:et är att verksamhetsutövare på ett enkelt sätt ska kunna lämna 

in uppgifter till avfallsregistret elektroniskt och därmed fullgöra sin 

anteckningsskyldighet enligt avfallsförordningen. Naturvårdsverket ska även, på 

begäran av tillsynsmyndighet, kunna lämna ut uppgifter från avfallsregistret som 

behövs för tillsyn i fråga om avfall.  

Naturvårdsverket tillhandahåller för detta syfte två olika API för Bastjänst 

Farligt Avfall. Ett API som möjliggör elektroniskt inlämnande av uppgifter till 

avfallsregistret, ”API för anteckning” och ett API som möjliggör utlämnande till 

tillsynsmyndighet av uppgifter på medium för automatiserad behandling från 

avfallsregistret, ”API för tillsyn”.  

API för anteckning är framtaget för att verksamhetsutövare ska kunna lämna in 

uppgifter till avfallsregistret elektroniskt genom att ansluta till API:et via sitt 

ordinarie verksamhetssystem. Ytterligare målgrupper är tjänsteleverantörer som 

tillhandahåller en tjänst till en eller flera verksamhetsutövare eller 

tillsynsmyndigheter, där tjänsten är ett verksamhetssystem med teknisk koppling 

till Naturvårdsverkets Bastjänst Farligt Avfall. Dessa tjänsteleverantörer kan då 

ansluta via API för anteckning eller API för tillsyn beroende på om tjänsten 

riktar sig till en verksamhetsutövare eller en tillsynsmyndighet.  
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5. Villkor för användning av API:et

Åtkomst till API:et ges till: 

1. den verksamhetsutövare som är anteckningsskyldig enligt någon av

bestämmelserna i 6 kap. 1–5 §§ avfallsförordningen, och

2. den tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänst till en eller flera

verksamhetsutövare alt. till en eller flera tillsynsmyndighet/-er, där tjänsten

är ett verksamhetssystem som har teknisk koppling till Naturvårdsverkets

Bastjänst Farligt Avfall.

Den anslutande parten ska uppfylla vid var tid gällande Allmänna villkor. 

Allmänna villkor finns på Naturvårdsverkets webbplats: 

http://www.naturvardsverket.se/avfallsregister-allmanna-villkor. 

6. Avtalets ingående och löptid

Naturvårdsverket undertecknar Avtalet efter genomfört och godkänt test av 

anslutning i enlighet med vad som framgår av respektive Bilaga A och Bilaga B 

till Allmänna villkor. Naturvårdsverket skickar sedan Avtalet till Part som 

därefter har rätt att använda respektive API i enlighet med Avtalet. 

Avtalet gäller till dess att det enligt Allmänna villkor upphör att gälla. 

7. Parts kostnader

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

8. Allmänna handlingar hos Naturvårdsverket

Alla uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos 

myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. 

9. Uppgifter om anslutande part

När ett anslutningsavtal kommer in till Naturvårdsverket sker en registrering i 

ärendehanteringssystem. Naturvårdsverket behöver uppgifter om vilken aktör 

som önskar ansluta och vad syftet med anslutningen är.  

Anslutande part ska göra ett val genom att nedan kryssa för ett (1) alternativ:  

Anslutande part är en verksamhetsutövare 

som har egen anteckningsskyldighet 

eller anslutande part är en 

tjänsteleverantör (systemleverantör, 

moderbolag eller motsvarande) 

Ja Ja, egen anteckningsskyldighet  

Ja, utan anteckningsskyldighet 

Om ja, kryssa för ett (1) alternativ nedan: Om ja, kryssa för ett (1) alternativ nedan: 

Vi avser avtala om 

produktionsanslutning för: 

System i egen driftsmiljö 

Tjänst levererad av annan 

Vi avser avtala om 

produktionsanslutning för: 

Tjänsteutveckling för koncernbolag 

Tjänsteutveckling för annan 

Ombud utan anteckningsskyldighet 
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10. Val av API-anslutning 

API för tillsyn API för anteckning 

11. Uppgifter om verksamhetssystem 

Ange systemnamn och tjänsteleverantör när tjänsten levereras av annan: 

Systemnamn 

Tjänsteleverantör 

12. Uppgifter om kontaktperson 

Frågor rörande Avtalet och övriga frågor ställs till Naturvårdsverkets kundtjänst: 

kundtjanst@naturvardsverket.se. 

 

Kontaktperson för Avtalet hos den anslutande parten: 

För- och efternamn 

Telefonnummer 

E-postadress 

Postadress, gatuadress 

Postnummer och ort 
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13. Underskrift  

Avtalet ska undertecknas av behörig firmatecknare hos den anslutande parten. 

Handling, till exempel utdrag från Bolagsverket (ej äldre än tre månader), som 

visar behörigheten ska bifogas. 

Vid undertecknandet intygar den anslutande parten att denne har tagit del av 

Allmänna villkor och godkänner villkoren i Avtalet. 

Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var 

sitt. 

Ort och datum 

För Naturvårdsverket 

 ..........................................................  
Namnteckning 

Namnförtydligande 

Titel 

Ort och datum 

För 

 ..........................................................  
Namnteckning 

Namnförtydligande 

Titel 

Ort och datum 

För 

 ..........................................................  
Namnteckning 

Namnförtydligande 

Titel

 

För information om personuppgiftsbehandling, se Allmänna villkor och 

information på Naturvårdsverkets webbplats: 

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

Undertecknat avtal skickas till: 

kundtjanst@naturvardsverket.se 

eller 

Naturvårdsverket 

106 48 Stockholm 
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