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Version 2021-12-20 

Registrering av medelstor 
förbränningsanläggning 
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge 

Enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 

Sökande Företagets namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon till företaget E-post till företaget

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 

Uppgifter om 
platsen där 
förbrännings-
anläggningen 
ska installeras

Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Postnummer och ort 

X- och Y- koordinater*:

Uppgifter om  
förbrännings-
anläggningen

Fabrikat och modell: 

När anläggningen togs eller avses att tas i drift: 

Anläggningseffekt (MW): Anläggningens verkningsgrad:

Typ av reningsutrustning: 

Antal drifttimmar/år: Genomsnittlig last vid drift: 

Anläggningens sektor eller industrienhet*: 

* Förbränningsanläggningens koordinater, anges enligt koordinatreferenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

* NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den
statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om
särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod)
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Ort och datum 

Namnteckning: Namnförtydligande 

Blanketten skickas via e-post till miljokontoret@smohf.se eller per post till
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge 

Fast biomassa

Övriga fasta bränslen

Dieselbrännolja

Flytande biobränslen

Andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränslen

Naturgas

Andra gasformiga bränslen än naturgas 

Typ och andel
bränslen som
förbränns eller
avses 
förbrännas

Andel:

Andel:

Andel:

Andel:

Andel:

Andel:

Andel:

Information om hantering av inlämnade uppgifter

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har en skyldighet tillgängliggöra inlämnade uppgifter på SMOHF’s externa 
webbsida www.smohf.se. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser kommer inte offentliggöras. 

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 
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