Bygg och riv HB
Per har ett mindre företag inom bygg- och rivningsbranschen och ska
rapportera in farligt avfall som ska transporteras bort och behandlas.
Per har rivit ett gammalt mindre pumphus som ska ersättas med
ett nytt. Där har han bland annat hittat gammalt byggmaterial som
sannolikt innehåller farliga ämnen. Det behöver tas om hand på rätt sätt.
Han avropar transport från Bredsjö Åkeri AB som ska transportera
avfallet vidare till ÅVA Retur AB.
Per för sina anteckningar om det farliga avfall som uppkommer i hans
verksamhet genom att skriva upp det i en antecknings-app i sin telefon.
Där antecknar han alltså mängden farligt avfall som ska transporteras
bort och hur mycket farligt avfall det rör sig om i kilogram. Han antecknar
också när transporten ska ske och uppgifter om vart avfallet kommer att
transporteras, vilket är ÅVA Retur AB. Han antecknar också uppgifter om
vem som kommer utföra transporten, vilket i det här fallet är Bredsjö
Åkeri AB. Innan transporten påbörjas ska Per, tillsammans med den som
avfallet lämnas till för transport, upprätta ett transportdokument som ska
medfölja transporten.
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Samma dag som Per lämnat över avfallet till den som ska transportera bort
det loggar han in via e-tjänsten till Naturvårdsverkets avfallsregister med sin
e-legitimation. Han ska rapportera som avfallsproducent och fyller i de
uppgifter han tidigare antecknat om avfallet som transporterats bort, vem det
ska transporteras till m.m. Han lämnar också uppgifter om sitt företag, bland
annat organisationsnummer och CFAR-nummer.
Bredsjö Åkeri AB, som kör transporten till behandling, kommer att anteckna
och rapportera som transportör.
ÅVA Retur AB kommer att anteckna och rapportera som behandlare

Bygg och riv HB - detta ska rapporteras

Avfallsproducent: 560987-9889,
Bygg och riv HB
Referens: Per Andersson
Plats för avfallets uppkomst:
Mogården 7, 123 62 Astad
Avfallskod: 17 08 01* (Gipsbaserade
byggmaterial som är förorenade med farliga
ämnen.)
Avfallsmängd i kilogram: 136
Transportsätt: Vägtransport
Transportör: 552541-3698, Bredsjö Åkeri AB
Transportdatum: 2021-03-20
Mottagare: 569874-5896, ÅVA Retur AB
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Avfallstransportör: 552541-3698,
Bredsjö Åkeri AB
Referens: Lasse Karlsson
Från Avfallsproducent: 560987-9889,
Bygg och riv HB
Referens: Per Andersson
Från plats: Mogården 7, 123 62 Astad
Avfallskod: 17 08 01*
Avfallsmängd i kilogram: 136
Transportsätt: Vägtransport
Transportdatum: 2021-03-20
Ny innehavare = avfallsbehandlare:
569874-5896, ÅVA Retur AB
Till plats: Grimsta 7, 258 98 Bredsjö
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Avfallsinsamlare: 569874-5896, ÅVA Retur AB
Referens: Tova Strand
Avfallskod: 17 08 01*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 136,7
Tidpunkt för mottagning: 2021-03-20
Plats för behandling: Grimsta 7, 258 98 Bredsjö
Tidigare innehavare = Avfallsproducent:
560987-9889, Bygg och riv HB
Kommer från plats: Mogården 7, 123 62 Astad

