
Ombud för anteckningsskyldighet

Den nya svenska lagstiftningen från den 1 aug 2020 innebär att avfallsproducenter,
transportörer, insamlare, handlare/mäklare och behandlare av farligt avfall har
anteckningsskyldighet gällande farliga avfall. Farligt avfall ska registreras hos företaget
inom två dagar och rapporteras genom Naturvårdsverkets digitala E-tjänster inom fyra
dagar. Circla kan agera ombud för er som kund och rapportera uppgifterna för det
farliga avfall vi transporterar från er, helt i enlighet med anteckningsskyldigheten.

Så går det till
När du väljer Circla som ombud får du de färdiga rapporterna i PDF-format per mail direkt
efter rapportering. De laddas även upp och sparas i vårt interna system ifall ni skulle behöva
få tillgång till en rapport i efterhand. När ni vill överlåta rapporteringen till oss signerar båda
parter ett ombudsavtal och rapporteringen börjar gälla fr.o.m. det datum som Circla signerat
och därigenom bekräftat avtalet. Ombudsrapportering debiteras enligt prislista.

Bli ombudskund
1. Skriv ut, signera och maila nedan blankett till info@circla.se.
2. Vi signerar och returnerar blanketten till er via mail.

mailto:info@circla.se
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Rapporteringsombud för Farligt Avfall

Avtal mellan:
1. Circla Recycling AB (nedan benämnt Circla)
2. Nedan benämnd “kunden” (fyll i uppgifterna nedan)

Företagsnamn

Organisationsnummer

CFAR.nr

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

1. BAKGRUND
Den 1 augusti 2020 trädde ny svensk lagstiftning i kraft som innebär att avfallsproducenter, transportörer,
insamlare, handlare/mäklare och behandlare av farligt avfall har anteckningsskyldighet gällande farligt avfall.
Detta skall rapporteras genom Naturvårdsverkets digitala E-tjänster. Rapporteringen skall ske inom lagstadgad
tid. Genom detta avtal tar Circla på sig ansvaret för kunden att rapportera uppgifter enligt
anteckningsskyldigheten, för det avfall Circla transporterar in efter beställning från kunden.

2. CIRCLAS ÅTAGANDEN
Circla ska, som ombud för kunden, rapportera in uppgifter om det farliga avfall som Circla har hämtat. Detta
görs till Naturvårdsverkets avfallsregister i enlighet med 6 kap 11 § avfallsförordningen (2020:614).

3. KUNDENS ÅTAGANDEN
Kunden ansvarar för att rapportera in sitt farliga avfall tills att Circla har signerat detta avtal. Rapporteringen
gäller från och med det datum då Circla har signerat avtalet.

4. PRIS
Grundersättning för rapportering till Naturvårdsverket är 350 kr/rapport. Priset kan komma att justeras enligt
index samt uppdragets omfattning.

Godkännande av kund:
(Signatur, namnförtydligande & datum)

_________________________   _________________________   ______________

Godkännande av Circla
(Signatur, namnförtydligande & datum)

_________________________   _________________________   ______________


