Sundstorp
Rikard har ett mindre lantbruk. Även om han försöker odla så ekologiskt
och giftfritt som möjligt används fortfarande en del kemikalier. Flaskor
och dunkar med innehåll kvar i brukar han samla på plats. Nu har
samlingen blivit så stor att det är dags att bli av med kemikalierna.
Rikard kontaktar Kalle på Fredmans Åkeri och beställer transport till den
10 februari 2021. Innan dagen för transport antecknar Rikard uppgifter
om transporten hemma på sin dator som han använder till arbetet. Han
skriver upp vad det är för sorts farligt avfall som han lämnar ifrån sig
samt hur mycket det är i kilo. För att ta reda på avfallstypen, den
sexsiffriga koden, tittar han på kemikaliernas säkerhetsdatablad som
följde med när han köpte produkterna. Han skriver också upp vem som
kommer att hämta och transportera bort det farliga avfallet (vilket i det
här fallet är Fredmans Åkeri), hur det ska transporteras och vem och
vilken plats det ska transporteras till.
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Den 10 februari kommer Kalle med lastbilen och hämtar upp avfallet. Han har
med sig ett transportdokument i pappersform. Båda signerar papperet innan
Kalle kör därifrån. Kalle transporterar sedan det farliga avfallet till Kvittens
ÅVA för sortering, lagring och vidaretransport i nästa led. Kvittens ÅVA
kommer själva att föra anteckningar och rapportera om det avfall som Kalle
lämnade in från Rikards lantbruk. Det är därför viktigt att Kalle har med sig
information om vad det är för farligt avfall han hämtat upp på gården.
Efter att transporten lämnat Rikards lantbruk, har Rikard två dagar på sig att
rapportera uppgifterna om transporten till avfallsregistret. Han loggar in till
avfallsregistret och registrerar alla uppgifter han antecknat om transporten,
tillsammans med vissa uppgifter om sitt företag, bland annat
organisationsnummer och CFAR-nummer.

Sundstorp - detta ska rapporteras

Avfallsproducent: 550504-1535, Sundstorp
Referens: Rikard Sjöholm
Plats för avfallets uppkomst: Sundstorp 6,
123 94 Astad
Avfallskod: 02 01 08* (Avfall som innehåller
farliga jordbrukskemikalier)
Avfallsmängd i kilogram: 140
Transportsätt: Vägtransport
Transportör: 551234-5678, Fredmans Åkeri AB
Transportdatum: 2021-02-10
Mottagare: 552345-6789, Kvitten ÅVA, Astad
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Avfallstransportör: 551234-5678,
Fredmans Åkeri AB
Referens: Kalle Hannula
Från Avfallsproducent: 550504-1535, Sundstorp
Referens: Rikard Sjöholm
Från plats: Sundstorp 6, 123 94 Astad
Avfallskod: 02 01 08*
Avfallsmängd i kilogram: 140
Transportsätt: Vägtransport
Transportdatum: 2021-02-10
Ny innehavare = avfallsinsamlare:
552345-6789, Kvitten ÅVA
Till plats: Kvittenvägen 42, 123 67 Astad
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Avfallsinsamlare: 552345-6789, Kvitten ÅVA
Referens: Emma Dahl
Avfallskod: 02 01 08*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 145
Tidpunkt för mottagning: 2021-02-10
Plats för lagring och sortering:
Kvittenvägen 42,
123 67 Astad
Tidigare innehavare = Avfallsproducent:
550504-1535, Sundstorp
Kommer från plats: Sundstorp 6, 123 94 Astad
Transportsätt: Vägtransport

