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Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge

Ändring av befintlig 
verksamhet

Verksamhet/ 
byte av 
verksamhets- 
utövare

Företagets namn

Adress

E-post

    Postadress   Besöksadress   Telefon   Fax   E-post    Webbsida 
     136 81 Haninge   Rudsjöterrassen 5  08-606 93 00 08-606 93 01  miljokontoret@smohf.se  www.smohf.se

Meddelande om ändring av befintlig, anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd och enligt 10 § (SSM FS 2012:5) Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö

Telefon

Postnummer och ort

Organisations- /personnummer

1 (2)

Innehavare

Lokal / flytt 
till annan lokal

Lokal/anläggning namn

Lokal/anläggning gatuadress

E-postTelefon

Postnummer och ort

Kontaktperson

Fastighetsbeteckning

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr

Ort och datum

Verksamhetsutövarens underskrift Namnförtydligande

Datum för byte av verksamhetsutövare

TelefonEv. tidigare verksamhetsutövare / namn

Datum för byte av lokal

GatuadressEv. tidigare lokal för verksamhet / namn

*Förutsätter att den nya lokalen redan är anmäld/registrerad hos tillsynsmyndigheten samt att inga anpassningar behövs av tidigare verksamhet.

Övrigt Övriga förändringar av befintlig, anmälningspliktig verksamhet, t.ex. utökad antal barn/elever i verksamhet

Information 
  
Genom anmälan eller meddelande om ändringar får tillsynsmyndigheten kännedom om bl.a. tillsynsobjekt. Observera att flytt till annan lokal 
eller större lokalförändringar såsom ombyggnation eller tillbyggnader innebär i regel alltid anmälan. För anmälan se separat blankett för 
anmälan av verksamhet
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