
 
 

  
 

Beställningssedel/Transportdokument Elektronikavfall 
  Faxas till 031-52 31 76 eller  
  maila till transportgbg@hansandersson.se 
 Upplysningar om rutiner mm. se www.fa.adm.gu.se/avfallshantering 
Avsändare (Avfallsproducent) Entreprenör 
Företag: Göteborgs Universitet  Företag: Hans Andersson Rec. Gbg AB 
Org.nr: 202100-3153 Org.nr: 556325-2344 
Kommunkod: Göteborgs kommun Kontaktperson: Transportavdelningen 
Hämtadress: Tel:  031-58 69 00 

Transportör 
Kontaktperson: Företag: 

Hans Andersson Recycling Gbg AB 
Tel:  Org.nr: 

556325-2344 
Kundnr: Beställningsdatum: 

 
Institution/Avdelning:   Övrig information: 

 
Ange rätt avfallsslag och fyll i utrustning samt antal behållare. 
EWC-
kod 

Typ av farligt avfall Typ av behållare 
25 L kärl/ fat/ häck 
/ swebox 

Antal för 
utsättning 

Antal för 
byte 

Antal för 
hemtagning 

20 01 21 Lysrör och annat 
kvicksilverhaltigt avfall 

    

      

20 01 21 Glödlampor     
      

20 01 21 Lågenergilampor     
      

20 01 33 Småbatterier     
      

16 06 01 Blybatterier (bilbatterier)     
      

20 01 35 
 GUL 

Kasserad elektrisk och 
elektronisk utrustnin tex 
armaturer, kablar mm. 

    

      

20 01 35 
 GRÖN 

Bildskärmar (alla typer: 
glas/ CRT/ och flytande/ 
LCD kristaller/ LCD) 

    

      

20 01 23 Vitvaror (kyl- frysskåp, 
spisar, disk- och 
tvättmaskiner 

    

 
Avsändarens intyg: Härmed intygar jag att det farliga godset som det nu är förpackat och märkt får 
transporteras på väg. Jag intygar också att de frakthandlingar som följer godset är korrekta.  
 
Avsändare:  
 
 
Mottagare:  Hans Andersson Recycling Göteborg AB Org.nr: 556325-2344 
 Importgatan 47 
 422 46 Hisings Backa 
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