FULLMAKT
FÖR TRANSPORTÖR

ANTECKNINGSSKYLDIGHET FARLIGT AVFALL
FULLMAKT GES TILL

FULLMAKTSGIVARE

Stena Recycling AB

Företagsnamn:

Org.nr: 556132-1752

Org.nr:

Logistikavdelningen Bangårdsgatan 3

Adress:

553 03 Jönköping

Postnummer/ort:

010-445 80 24

Kontaktperson*:

claus.petersson@stenarecycling.se

Tel:
E-post:

Från och med 1 november 2020 har transportörer skyldighet att rapportera in uppgifter om det farliga avfall som yrkesmässigt
transporterats, till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister. Uppgifterna som ska rapporteras är de som en transportör
av farligt avfall är skyldig att anteckna enligt 6 kap 2§ Avfallsförordningen (SFS 2020:614).
Ansvaret för anteckningarna och rapporteringen gentemot myndigheterna är alltid transportörens. Stena Recycling erbjuder
att sköta anteckningsskyldigheten samt rapporteringen till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister för transportörens
räkning.
Härmed ges Stena Recycling fullmakt att för angiven transportörs räkning sköta anteckningsskyldigheten samt rapporteringen
till Naturvårdsverket för det farligt avfall som transportören transporterar enligt transportavtal med Stena Recycling.
För att ingen dubbelregistrering av uppgifter sker till avfallsregistret, måste du som transportör som själv vill sköta
anteckningsskyldigheten och rapporteringen till avfallsregistret, skriftligen via brev eller e-post, dra tillbaka fullmakten.

SIGNATUR
Signatur:
Namnförtydligande:
Ort och datum:

FÖR ATT VI SKA KUNNA RAPPORTERA ÅT DIG BEHÖVER VI EN PÅSKRIVEN FULLMAKT
Skriv ut och fota av eller skanna och skicka tillbaka till oss på claus.petersson@stenarecycling.se.
Det går också bra att skicka in via post på adressen ovan.

*KONTAKTPERSON
Viktigt att den kontaktperson som anges tillhör tillståndsinnehavaren och kan besvara frågor om transporten då
Naturvårdsverket eller tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen, vill kunna komma i kontakt med en person som kan besvara
frågor om de uppgifter som transportören är anteckningsskyldig för och som inkommit till avfallsregistret.
Om det uppstår oklarheter vid en kontakt med myndighet kopplad till de uppgifter som Stena Recycling antecknat och
inrapporterat, så vänder ni er till ovan nämnd kontaktperson på Stena Recycling.
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VILL DU HA MER INFORMATION?
Läs allt om det nya lagkravet och hitta din närmaste filial på: www.stenarecycling.se

