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Version 2021-12-15 

Årlig miljörapportering

År: 
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge 

Nedanstående uppgifter ska ingå i miljörapporten som ska vara förbundet tillhanda senast den 31 maj året efter det 
år som rapporten avser.

Administrativa 
uppgifter

Företagets namn Organisation- /personnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Fastighetsbeteckning 

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

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 

Besöksadress E-post till företaget

Kontaktperson E-post till kontaktperson

Drift av tvätt-
och renings-
anläggning 

Automatisk och manuell tvätt ansluten till reningsanläggningen redovisas separat.
Antal tvättade fordon/år (automatisk och manuell tvätt redovisas separat) 

Recirkulationsgrad i % (som månadsmedelvärde) 

Utsläpp till avlopp i liter per fordon (som månadsmedelvärde) Utsläpp till avlopp i m3 totalt/år

Serviceåtgärder på tvätt- eller reningsutrustning, om utrymmet ej räcker ange bilaga nr (   ) 

Total vattenförbrukning/år

Driftstörningar/driftstopp eller notering av dålig lukt. Vid överskridande av avloppsriktvärden 
redovisa planerade/vidtagna åtgärder, om utrymmet ej räcker ange bilaga nr (   )

Utbyte av tvätt-/reningsutrustning eller övrig förändring av betydelse
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Ort och datum 

Underskrift  (miljöansvarig) Namnförtydligande 

Om nya kemiska produkter har tagits i bruk eller om befintliga säkerhetsdatablad har ändrats ska
dessa bifogas till miljörapporten 

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 

Förbrukning Förbrukning av kemiska produkter i tvätt- och reningsanläggning
(avfettningsmedel, schampo, vax, fällningskemikalier m.m.) 

Produktnamn Mängd per år Klassificering/farobeteckning (ex irriterande)

Resultat av prov på utgående tvättavloppsvatten, rapport redovisas närmare i bilaga nr (   )
Provtagare och tidpunkt

Namn Datum för provtagning

Namn Datum för provtagning

Farligt avfall Slam- och oljeavskiljare eller annan reningsutrusning
Datum för tömningar av slam- och oljeavskiljare eller annan reningsutrustning 

Typ av tömt slam, Ewc-kod Transportör

Mängd m3 totalt/år

Spillolja,
avfettningsbad,
bilbatterier 
m.m.

Mängd tömd spillolja/avfettningsbad

Övrigt farligt avfall (ange mängd, transportör, datum)

Transportör Datum

Övriga 
uppgifter

T.ex. uppgift om förordning om verksamhetsutövares egenkontroll uppfylls, (1998:901)

Resultat av
prov
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