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Ombudsavtal – Rapportering farligt avfall Naturvårdsverket 

Detta avtal är tecknat mellan: 

 Utförare (nedan kallad Tekniska 
Verken) 

Kunden 

Företagsnamn Tekniska Verken i Kiruna AB  

Organisationsnr 556204-3439  

Cfar-nummer 20232674  

Kommunkod 2584  

Postadress Värmeverksvägen 12  

Kontaktperson Elliot Marchant Svensson  

Telefon 0980-707 42  

E-post info@tvab.kiruna.se   

 

1. Överenskommelse 

Från och med 1 november 2020 ska de anteckningar som ska föras om farligt avfall även 
rapporteras in till Naturvårdsverkets avfallsregister. Bestämmelserna om antecknings- och 
rapporteringsskyldigheten finns i avfallsförordningens (2020:614) sjätte kapitel. Enligt 6 kap 1-5 §§ 
ska den som producerar, transporterar, samlas in, handlar, mäklar eller behandlar ett farligt avfall 
anteckna vissa uppgifter. Anteckningen ska sparas enligt 6 § i 3 år eller 1 år för den som antecknar 
som transportör enligt 2 §.  

Enligt 6 kap 11 § ska den som är anteckningsskyldig enligt 1-5 §§ även lämna sina uppgifter 
elektroniskt till avfallsregistret.  

Genom detta avtal åtar sig Tekniska Verken att ombesörja kundens rapportering till avfallsregistret.  

2. Avtalets omfattning 

Detta avtal omfattar de uppgifter som en avfallsproducent är skyldig att lämna enligt 
avfallsförordningen (2020:614) och gäller för kundens hämtställen inom Tekniska Verkens 
verksamhetsområde. Avtalet omfattar endast farligt avfall som transporteras eller lämnas till 
Tekniska Verken.  
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3. Ansvarsfördelning

Tekniska Verken åtar sig som kundens ombud rapportera in uppgifter om kundens farliga avfall 
enligt 6 kap. 11 § till det nationella avfallsregistret.  

Kunden ansvarar för att inför varje transport eller lämnande av farligt avfall till Tekniska Verken fylla 
i den FA-deklaration som finns på Tekniska Verkens hemsida, tekniskaverkenikiruna.se 

Blanketten omfattar de uppgifter som ska rapporteras enligt 6 kap. 1 § avfallsförordningen och 5 § 
NFS 2020:5. Kunden åtar sig att lämna korrekta och riktiga uppgifter om avfallets beskaffenhet.  

Beställning görs till info@tvab.kiruna.se. Kunden ska hålla uppgifterna tillgängliga vid beställning 
och senast vid tiden för transport av avfallet. 

4. Avtalstid

Detta avtal träder i kraft                        och gäller till och med                       med 3 månaders 
uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen. Om avtalet ej sägs upp förlängs avtalet med 1 år i 
taget.   

5. Pris

Tekniska Verken ersätts med 350 kronor per rapport till avfallsregistret. Priset avser 2023 och 
eventuella prisjusteringar aviseras senast 3 månader före avtalstidens slut. Med ”rapport” enligt 
ovan avses även korrigering i avfallsregistret av tidigare lämnade uppgifter.  

6. Dokumentation

Kunden ansvarar för att bevara lagstadgade anteckningar hos sig under tiden som anges i 6 kap. 6 
§ avfallsförordningen (SFS 2020:614)

7. Behandling av personuppgifter

Tjänsten förutsätter att Tekniska Verken behandlar personuppgifter (namn, telefonnummer, och e-
post) till kontaktperson för kunden. Tekniska Verken behandlar sådana uppgifter i syfte att kunna 
fullgöra registrering samt för att kunna komma i kontakt med kunden. Tekniska Verken behandlar 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.  

8. Ansvarsbegränsningar

Detta avtal innebär inte att Tekniska Verken övertar det rättsliga ansvaret från kunden. Om den 
information som rapporterats till avfallsregistret är felaktigt ansvarar kunden för det. Det är kundens 
ansvar att rätt information om avfallet tillhandhålls.  
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9. Force majeure 

Om parts fullgörande av sina åtaganden försvåras eller förhindras på grund av omständighet som 
sådan part inte kunnat råda över och vars följder sådan denna inte heller skäligen kunde ha 
undvikit eller övervunnit, ska detta medföra framflyttning i tiden av tidpunkten för prestation och 
befrielse från skadestånd och andra påföljder. Part är skyldig att omedelbart underrätta den andra 
parten om föreliggande omständigheter och dess upphörande.  

 

 

___________________________________ 

Ort och datum 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Underskrift Kunden    Underskrift Tekniska Verken 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Förtydligande av signatur   Förtydligande av signatur 
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