
Uppgifter till avfallsregistret 

Denna blankett ska fyllas i för varje avfallsslag. Varje avfallsslag ska vägas in för 
sig på Bredemads industrideponi. 

Ange om du är avfallsproducent och/eller transportör 

1. Undertecknad avfallslämnare är 
AVFALLSPRODUCENT

(a) Var avfallet producerats
(namn, adress och organisationsnummer)

(b) Verksamhetens CFAR-nummer
(arbetsställets där avfallet uppkommit eller, i sista hand, 
huvudverksamhetens)*

ja nej 

2. Undertecknad avfallslämnare är
TRANSPORTÖR

(a) Från vem avfallet ska transporteras
(namn och organisationsnummer)

(b) Från vilken plats avfallet ska transporteras
(namn och adress)

ja nej 

Nedanstående information fylls i av samtliga 
3. Avfallskod

4. Avfallets vikt i kilogram

5. Transaktionsnummer (från vågsedel)

6. Datum för borttransport

7. Transportsätt

8. Vem som transporterar bort avfallet
(namn, adress och organisationsnummer)



 
 
 

 
9. Chaufför och fordonets registreringsnummer 

 
 
 

      

10. Kontaktperson  
(namn, telefonnummer och e-postadress) 
 
 
  
 
 

      

11. Mottagare av avfallet  
(namn och organisationsnummer) 

 
   Plats dit avfallet transporteras 
   (namn och adress) 

 
 
 

Ljungby kommun, org. nr 212000-0670 
 
 
Bredemads avfallsanläggning 
Eka Bredemad 1 
341 34 Ljungby 

12. Ange om annan mottagare än under 11. ovan  
(namn och adress) 
 
Plats dit avfallet transporteras  
(namn och adress) 

 
 

      
 

13. Undertecknande 
 
AVFALLSLÄMNAREN  
 
      
______________________________________ 
ort och datum 
 
 
______________________________________ 
Namnteckning 
 
      
______________________________________ 
Namnförtydligande 
 

 
 
MOTTAGAREN 
 
      
______________________________________ 
ort och datum 
 
 
______________________________________ 
Namnteckning 
 
      
______________________________________ 
Namnförtydligande 
 

*CFAR-nummer är ett arbetsställes åttasiffriga identitet som tilldelas av SCB:s företagsregister. Om ni inte 
känner till ert CFAR-nummer kan ni söka fram det här: www.cfarnrsök.scb.se (https://cfarnrsök.scb.se/) 

 

 
Information om personuppgiftsbehandling 

För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den 
och dina personuppgifter i vårt register. Du har enligt 
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig 
själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 

Personuppgiftsansvarig: Tekniska nämnden 
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