
 
 
 
 
 
 

 

  

Villkor för Rapportering av farligt avfall  

1. Bakgrund 

Enligt 6 kap avfallsförordningen ska den som hanterar farligt avfall föra 
anteckningar om hanteringen och rapportera dessa till ett nationellt 
avfallsregister som Naturvårdsverket tillhandahåller (härefter 
Avfallsregistret). Kunden anlitar idag Sysav Industri AB (härefter Sysav) 
till att hämta farligt avfall som genererats i Kundens verksamhet. 
Kunden önskar nu att Sysav såsom ombud ska åta sig att för kundens 
räkning rapportera in uppgifter till Avfallsregistret (”Uppdraget”).  

2. Uppdraget  

2.1. Kunden uppdrar åt Sysav att såsom ombud för Kunden på de 
villkor som här anges rapportera in uppgifter till Avfallsregistret.  

2.2. Rapportering av Kundens uppgifter till Avfallregistret sker i 
samband med att Sysav hämtar/väger in Kundens farliga avfall. 

2.3. Kunden ska vid beställning tillhandahålla Sysav de uppgifter som 
krävs enligt 6 kap 1 § avfallsförordningen och 4 § NFS 2020:5, vilka 
är följande:  

- korrekta kontaktuppgifter till Kunden (namn på 
kontaktperson, telefonnummer och e-postadress) 

- var avfallet produceras, 
- datum för borttransport 
- transportsätt 
- vem som ska transportera bort avfallet, 
- avfallets vikt i kilogram och 
- den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på 

annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller 
lastar om det för framtagande av avfallsdeklaration med 
information om var avfallet producerats (adress eller 
geografisk punkt, land eller kommunkod), typ av avfall 
(klassificerat enligt bestämmelserna i avfallsförordningen 
och med avfallskod bilaga 3), vikt, kvalitet, egenskaper 
samt karaktärisering vid behov samt säkerställande av att 
avfallet håller denna kvalitet.                

2.4. Vid uppdatering av dessa villkor ska Sysav meddela Kunden om 
väsentliga ändringar i god tid i förväg.  

2.5. För det fall det finns individuellt tecknade avtal mellan Sysav och 
Kund avseende behandling mm av Farligt Avfall ska 
bestämmelserna däri komplettera dessa villkor.   



 

 

3. Ersättning 

3.1. För inrapportering till Avfallsregistret ska Kunden till Sysav betala 
250 kr per rapport om inte andra priser skriftligen avtalats. Priset 
är exklusive mervärdeskatt. 

3.2. Priserna är fasta till 2021-12-31. Därefter sker prisjustering årligen. 

3.3. Sysav fakturerar Kunden för Uppdraget i samband med ordinarie 
fakturering för hämtning av farligt avfall.  

4. Avtalstid 

4.1. Dessa villkor gäller tillsvidare med trettio (30) dagars 
uppsägningstid. Part som önskar säga upp avtalet ska skriftligen 
meddela andre parten härom. Tjänsten, att Sysav agerar ombud 
och rapporterar in till avfallsregistret, träder i kraft från  
2021-01-01 om inget annat datum skriftligen avtalats. 

4.2. För det fall Kundens avtal med Sysav avseende transport av farligt 
avfall upphör ska detta Avtal upphöra samtidigt utan beaktande 
av angiven uppsägningstid i p. 4.1. 

5. Ansvar  

5.1. Kunden ska förse Sysav med korrekta uppgifter om avfallets 
beskaffenhet samt övriga uppgifter enligt p. 2.3.  

5.2. Kunden ansvarar för att bevara lagstadgade anteckningar hos sig 
under tiden som anges i avfallsförordningen (2020:614). 

5.3. Sysav övertar inte vid utförandet av Uppdraget Kundens ansvar 
för inrapporteringens innehåll. Vid eventuellt fel i Uppdraget är 
Sysavs ansvar begränsat till att korrigera gjord inrapportering med 
korrekta uppgifter.   

5.4. Sysav svarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven 
vinst eller annan indirekt skada vad slag det än må vara. Sysavs 
skadeståndsansvar är begränsat till ett sammanlagt högsta belopp 
om två [2] prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring.  

6. Behandling av personuppgifter 

6.1. Sysav kommer att, vid utförandet av Uppdraget, behandla 
personuppgifter avseende kontaktperson för Kunden. Sysav 
behandlar personuppgifterna i syfte att utföra Uppdraget. Sysav 
behandlar personuppgifter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen och Sysavs Dataskyddspolicy, 



 

 

sysav.se/dataskyddspolicy. 
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