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BESÖK:  STOCKHOLM –  VIRKESVÄGEN 2 

ÖSTERSUND –  FORSKARENS VÄG 5,  HUS UB  

POST:  106  48  STOCKHOLM  

TEL:  010-698  10  00 

E-POST:  REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET .SE  

INTERNET:  WWW.NATURVARDSVERKET .SE  

BEGÄRAN OM ANSLUTNING 

Version 2.0 

2021-04-15 

Begäran om anslutning till API för testmiljö  

För att få tillgång till testmiljön för Bastjänst Farligt Avfall (”Avfallsregistret”) – 

fyll i detta formulär och skicka till kundtjanst@naturvardsverket.se tillsammans 

med ett giltigt klientcertifikat.  

När vi har godkänt din begäran får du tillbaka ett svarsbrev via din angivna  

e-postadress. I svarsbrevet får du tillgång till inloggningsuppgifter och 

åtkomstnyckel, vilka behövs för att du ska kunna anropa API:et. 

I samband med att du skickar in begäran om att ansluta till testmiljön för 

Avfallsregistret godkänner du Naturvårdsverkets, vid var tid gällande, 

”Användarvillkor API för testmiljö – Bastjänst Farligt Avfall”.  

Observera att en inkommen begäran kan bli föremål för utlämnande av allmän 

handling i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Uppgifterna gallras senast tolv 

(12) månader efter det datum som begäran kom in till Naturvårdsverket.  

1. Anslutande part 

Organisation 

Organisationsnummer  

Organisationsnamn  

Kontaktperson 

Namn  

E-postadress  

2. Anslutande system 

Önskar ansluta till API för tillsyn API för anteckning 

Huvudsakligt syfte 

Utveckla ett system för eget bruk 

Utveckla en kommersiell mjukvara 

Utveckla en kommersiell tjänst 

Applikationens namn  

Giltigt klientcertifikat krävs för testanslutning 

Bifoga ett giltigt klientcertifikat av typen QWAC som är utställt på det 

organisationsnummer som angivits i ansökan ovan.  
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3. Accept och information om personuppgiftsbehandling 

Jag har tagit del av och godkänner Naturvårdsverkets vid var tid gällande 

Användarvillkor för anslutning till testmiljön för Avfallsregistret. 

Användarvillkor finns på Naturvårdsverkets webbplats: 

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

För information om personuppgiftsbehandling, se Användarvillkor och 

information på Naturvårdsverkets webbplats: 

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