Aspa handel
Reza är verksamhetschef på Aspa handel, en liten kvartersbutik i Atorp.
Affären har haft problem med gamla frysar och har nu äntligen fått nya.
De gamla frysarna (ca 300 kg) ska därmed forslas iväg till en
behandlingsanläggning för att tas om hand på ett hållbart sätt.
Reza kontaktar Elbehandling AB och beställer transport till den
1 december 2020. Han antecknar alla uppgifter som han vet att han
sedan ska rapportera in. Det är bra att ha det samlat på kontoret.
Han vet att han kan spara anteckningen i tre år.
Den 1 december kommer Rose-Marie med Elbehandling AB’s lastbil och
transporterar det farliga avfallet till den egna anläggningen. Ett
transportdokument upprättas av Rose-Marie, som ska undertecknas av
henne och Reza innan transporten påbörjas. Rose-Marie ska också
anteckna uppgifter om transporten, som sedan ska rapporteras till
avfallsregistret. Transportdokumentet innehåller i stort sett samtliga
uppgifter som behövs för den anteckning hon ska upprätta och kan
därför användas även i det syftet. Hon skickar de antecknade
uppgifterna om transporten till sitt huvudkontor som, inom två dagar
från transporten, rapporterar uppgifterna i avfallsregistret.
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Tore tar emot avfallet vid behandlingsanläggningen och han antecknar där,
i sin tur, mängd avfall och varifrån det kommer (vem och plats). Han
rapporterar även det till avfallsregistret.
Reza som driver affären loggar in till avfallsregistret och anger att han lämnat
300 kg frysar som klassas som farligt avfall, vilka går in under “Kasserad
utrustning som innehåller klorflourkarboner” och har kod 16 02 11. Reza
anger dessutom organisationsnumret och CFAR-nummer för sitt företag och
platsen för det egna företaget, där avfallet har uppkommit. Reza anger också
att Elbehandling AB har transporterat det farliga avfallet (med organisationsnummer) och anger att transporten skedde den 1 december 2020, samt vart
transporten gick, det vill säga mottagaren av avfallet (med
organisationsnummer).
När frysarna genomgått behandling, antecknar Tore på behandlingsanläggningen hur de behandlats och vad som blev resultatet. Anteckningar
om hur farligt avfall behandlats i verksamheten ska sammanställas kvartalsvis
och då även rapporteras till avfallsregistret.

Aspa handel – detta ska rapporteras

Avfallsproducen: 556978-0001, Aspa handel
Referens: Reza Ahmed
Plats för avfallets uppkomst: Vetevägen 3,
134 67 Atorp
Avfallskod: 16 02 11* (Kasserad utrustning som
innehåller klorfluorkarboner, HCFC eller HFC)
Avfallsmängd i kilogram: 300
Transportsätt: Vägtransport
Transportör: 567984-5896, Elbehandling AB
Transportdatum: 2020-12-01
Mottagare: 567984-5896, Elbehandling AB
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Avfallstransportör: 567984-5896, Elbehandling
AB
Referens: Rose-Marie Wadstedt
Från Avfallsproducent: 556978-0001,
Aspa handel
Referens: Reza Ahmed
Från plats: Vetevägen 3, 134 67 Atorp
Avfallskod: 16 02 11*
Avfallsmängd i kilogram: 300
Transportsätt: Vägtransport
Transportdatum: 2020-12-01
Ny innehavare = avfallsbehandlare:
567984-5896, Elbehandling AB
Till plats: Landsvägen 2, 456 23 Bredstad
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Avfallsbehandlare: 567984-5896, Elbehandling AB
Referens: Tore Eriksson
Avfallskod: 16 02 11*
Kontrollerad Avfallsmängd i kilogram: 303
Tidpunkt för mottagning:
2020-12-01
Plats för behandling:
Landsvägen 2,
456 23 Bredstad
Tidigare innehavare = Avfallsproducent:
556978-0001, Aspa handel
Kommer från plats: Vetevägen 3, 134 67 Atorp

