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Anteckningar ska finnas över det farliga avfall som uppkommer i en yrkesmässig verksamhet. De ska sparas i tre år och föras i kronologisk ordning. 
Transporterar ni själva det farliga avfallet ska det även anmälas/ansökas till länsstyrelsen om transport av farligt avfall.  

Avfall 
Avfallsslag samt 
sexsiffrig kod1

(ex spillolja 130899*) 

Mängd i Kg Mottagare av avfallet 
(namn och plats) 

Datum för 
borttransport 

Transportör Transportsätt 
(ex. väg, järnväg, 

flygtransport) 

1 Den sexsiffriga koden finns att hämta i avfallsförordningens (2020:614) bilaga 3. De med asterisk (*) utgör farligt avfall 

Företag Organisationsnummer 

Fastighetsbeteckning Ansvarig 

mailto:mhn@mark.se


Lagstiftning 

Avfallsförordningen (2020:614)  

6 kap 1§ Den som producerar farligt avfall i eller i samband med yrkesmässig verksamhet ska för varje typ av farligt avfall anteckna 

uppgifter om 

1. Var avfallet producerats,

2. Datum för borttransport,

3. Transportsätt,

4. vem som ska transportera bort avfallet,

5. avfallets vikt i kilogram, och

6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

6 kap. 6 § Den som har antecknat enligt 1 eller 3-5 §§, ska spara anteckningarna i minst tre år. 

6 kap. 11 § Den som är anteckningsskyldig ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats enlig 1-5 §§ till avfallsregistret. 

Uppgifterna ska lämnas elektroniskt senast två arbetsdagar efter den tidpunkt när anteckningen ska göras eller sammanställas enligt 1-5 

§§ och i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 18 §

5 kap. 1 § Tillstånd för transport av avfall 

Det krävs ett särskilt tillstånd för att 

1. yrkesmässigt transportera avfall, eller

2. transportera avfall som har uppkommit i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet om

a) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 10 ton avfall eller mer än 50 kubikmeter avfall,

b) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kilogram farligt avfall eller mer än 100 liter farligt avfall,

c) avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor, eller

d) avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt

5 kap 7 § Anmälningsplikt för transport av avfall 

Den som avser att transportera farligt avfall som har uppkommit i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska anmäla detta till 

länsstyrelsen. För återkommande transporter som omfattas av anmälningsplikt enligt första stycket är det tillräckligt att anmälan görs 

vart femte år.  

5 kap. 18 § Kontroll när avfall lämnas till någon annan 

För att få lämna avfall, som har hanterats i en yrkesmässig verksamhet eller producerats i eller i samband med en sådan verksamhet, till 

någon annan krävs att  

1. den som tar emot avfallet för behandling eller annan hantering har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för

hanteringen, och 2. den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i 1 är uppfyllt.
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Marks kommun 
Postadress: 
511 80 Kinna 
Telefon:  
0320 21 70 00 

Information om personuppgiftsbehandling 

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskydds-
förordning.  

Personuppgiftsansvarig 
Bygg- och miljönämnden 
511 80 Kinna 
Epost: bmn@mark.se  

Dataskyddsombud 
Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@borasregionen.se eller telefon 0709 487 331. 

Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna samlas in i syfte att handlägga ärenden inom nämndens ansvarsområden, så som 
plan- och bygglovslagstiftningen samt miljölagstiftningen. Uppgifterna kan även användas för att  
genomföra enkäten Löpande insikt. 

Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning. 

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?  
Inom kommunen kommer endast berörd personal samt personuppgiftsbiträde som kommunen tar hjälp 
av att hantera uppgifterna. Dessutom kan uppgifterna komma att överlämnas till Enkätfabriken för  
genomförandet av enkäten Löpande Insikt, https://www.enkatfabriken.se/insikt/. Uppgifter som 
skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av 
sekretess.  

Lagringstid 
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller 
arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.  

Vilka rättigheter har du som registrerad?   
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga 
personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter 
kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet, 
https://www.imy.se/. 
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