
Villkor för rapportering av uppgifter till avfallsregister 

1 § Parter 

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EL-KRETSEN I SVERIGE AB, 556552-7487 (Box 3449, 103 69 
Stockholm), nedan kallat Ombud, och en Anteckningsskyldig part. Tillsammans kallade Parter. 

2 § Bakgrund 

Naturvårdsverket är skyldiga att föra ett elektroniskt register (avfallsregister) över uppgifter om 
farligt avfall, 6 kap. 9 § avfallsförordningen (2020:614). Farligt avfall som antecknats enligt 1-5 §§ i 
avfallsförordningen ska lämnas elektroniskt till avfallsregistret senast två arbetsdagar efter den 
tidpunkt när anteckningen ska eller har sammanställts enligt 1-5 §§ och i enlighet med föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 18 § (6 kap. 11 § avfallsförordningen). 

3 § Omfattning 

Dessa villkor reglerar skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregister om farligt avfall enligt vad 
som följer av avfallsförordningens 6 kap. 11 §. 

4 § Anteckningsskyldighet  

Dessa villkor reglerar överlåtelse av skyldighet att lämna uppgifter som åligger Anteckningsskyldig 
part enligt 6 kap avfallsförordningen. 

5 § Ombudets ansvar 

I enlighet med dessa villkor åtar sig Ombud att lämna uppgifterna som antecknats om farligt avfall till 
avfallsregistret i enlighet med de tidsfrister som anges i 6 kap. 11 § avfallsförordningen.  

Ombud ansvarar för att ge Anteckningsskyldig part tillgång till de uppgifter som rapporterats till 
avfallsregistret. Ombud ansvarar även för att spara uppgifterna i enlighet med 6 kap. 6 § 
avfallsförordningen. Genom att Ombud ger Anteckningsskyldig part tillgång till uppgifterna ska 
Anteckningsskyldig part även säkerställa att uppgifterna som dokumenterats i avfallsregistret är 
korrekta. 

6 § Anteckningsskyldig parts ansvar 

Anteckningsskyldig part ansvarar för att avlämnarintyg bekräftas och registreras i rätt tid hos 
mottagare i enlighet med 6 kap. avfallsförordningen. Ombudets ansvar enligt Avtalet inträder först 
när så har skett och gäller endast för det avfall som anges på aktuellt avlämnarintyg. Om 
avlämnarintyg inte bekräftats och registrerats inom sju dagar upphör Ombudets skyldigheter för 
aktuellt avlämnarintyg. För det fall Anteckningsskyldig part har utestående skulder till Ombudet 
inträder Ombudets skyldigheter först när dessa skulder reglerats. 

Anteckningsskyldig part ansvarar för att uppgifterna som dokumenterats enligt 6 kap. 
avfallsförordningen är korrekta. Ombud är ej ansvarig för de uppgifter som rapporterats in till 
avfallsregistret i enlighet med 6 kap. avfallsförordningen. 

Om det framkommer eller upptäcks att felaktiga uppgifter förekommer ska, så snart som möjligt, 
korrekta uppgifter lämnas i enlighet med 6 kap.12 § avfallsförordningen.  

7 § Avgifter  

Produkt Beskrivning  Avgift 



Transaktionsavgift 
rapportering farligt avfall 

Avgift per anteckning skickad 
till register 

40 SEK* 

*Ombudet äger rätt att justera avgiften för tjänsten, detta ska aviseras minst 30 dagar innan ändringen träder i 
kraft. 

8 § Betalningsvillkor  

Om inte annat överenskommits mellan Parterna sker fakturering för tjänsten månadsvis. Betalning av 
faktura ska vara Ombud tillhanda 20 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår 
dröjsmålsränta enligt lag. 

Om Anteckningsskyldig part inte erlagt betalning på förfallodagen har Ombudet rätt att hålla inne 
ombudstjänsten inklusive den digitala tjänst genom vilken rapportering sker. 

9 § Bestämmelses ogiltighet  

Skulle någon bestämmelse i Avtalet, eller del därav, visa sig vara ogiltig, ska detta inte innebära att 
Avtalet i övriga delar är ogiltigt. Istället ska Parterna förhandla och besluta om sådan anpassning av 
Avtalet som krävs i syfte att åstadkomma en reglering som, så långt det är möjligt, ger den legala 
samt kommersiella effekt som Parterna avsett med den ogiltiga bestämmelsen.  

10 § Ansvarsbegränsning  

Ombudet ansvarar inte för uppkommen skada, förmögenhetsrättslig eller annan, direkt eller indirekt, 
som drabbar Anteckningsskyldig part som en följd av Anteckningsskyldig parts användande av 
tjänsten eller av Ombudets åtaganden enligt Avtalet. Eventuell ersättning kan maximalt motsvara 
den erlagda licensavgiften för innevarande år.  

11 § Avtalet och avtalshandlingarnas inbördes ordning  

Om avtalshandlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska de gälla enligt nedanstående 
prioriteringsordning såvida inte omständigheterna uppenbarligen inte föranleder annat:  

1. Tillägg till avtalet  
2. Villkor för rapportering av uppgifter till avfallsregister (detta avtal) 
3. Eventuella bilagor  

12 § Avtalstid  

Avtalet gäller från och med undertecknande och tillsvidare, uppsägningstid är 6 månader.  

13 § Avtalsbrott, uppsägning i förtid och hävning 

Avtalet kan sägas upp i förtid om en av Parterna anför synnerligt skäl som ej var känt för Parten vid 
Avtalets ingående. Uppsägningstid vid uppsägning i förtid ska vara 3 månader. 

 

Part har rätt att häva avtalet om den andra parten grovt åsidosatt sina åtaganden enligt avtalet och 
rättelse inom skälig tid efter det att bristen skriftligen påtalats i en rekommenderad försändelse inte 
har skett. Uppsägningstid vid hävning ska vara 1 månader. 

14 § Tillämplig lag och tvistelösning  

Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser avgörs av svensk allmän 
domstol med tillämpning av svensk rätt. 


