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Arbetsplats Adress Entreprenör 
   

Transportör Adress Telefon 
   

Avhämtat 
datum Fraktion Avfallskod1 Mängd 

 (ton el. m3)  Mottagande 
avfallsanläggning2 Utfyllnadsplats 

3 Återvinning 4 Sorterings-
anläggning  Annat Signatur 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Underskrift - Transportör 
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

 

                                                           
1 Se bilaga 2 till Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) 
2 För avfall som transporteras direkt till avfallsanläggning eller sorteringsanläggning ska mottagarkvitto redovisas. 
3 Transporter till anläggning som saknar mottagningskontroll ska kunna verifieras med hjälp av chaufförens underskrift. 
4 Transporter direkt till anläggning för återvinning ska kunna verifieras med mottagarkvitto som anger material, mängd samt vad materialet ska användas till. 
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