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Underrättelse om nedläggning 
av miljöfarlig verksamhet 
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund
136 81 Haninge 

Underrättelse om nedläggning av verksamhet ska göras i god tid innan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 
Redogör genom att fylla i de frågor som finns i blanketten.

Anmälare/
Verksamhets-
utövare

Företagets/anläggningens namn Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning Besöksadress

Postadress Postnummer och ort

Verksamhet

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

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

Webbsida 
www.smohf.se 
2023-02-23

Kontaktperson 

Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Fakturamottagare om annan än anmälare (Namn, organisationsnummer, adress, ev ref.) 

Avveckling/
nedläggning

Typ av verksamhet:

Hur länge har ni varit verksamma på platsen?

Nej

Nej

Nej

Vi har påbörjat avvecklingen Ja 

Nedläggningen kommer påbörjas den och avslutas den 

Är fastighetsägaren informerad om nedläggningen?

Känner ni till vem som kommer att ta över lokalerna?

Ja

Ja
Om ja, ange företagets namn:
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Har ni haft en slam- och oljeavskiljare ansluten till er verksamhet? Ja Nej

Om ja, redovisa de senaste datumen för åtgärder av tömning och rengöring av utrustning samt 
omhändertagande av restprodukter.

Har ni en reningsanläggning? Ja Nej

Om ja, hur sker hantering av reningsanläggningen?

Finns några kvarvarande cisterner på fastigheten? Ja Nej

Om ja, redovisa åtgärder för tömning, rengöring samt omhändertagande av restprodukter.

Hur kommer de maskiner som använts vid de olika processerna att hanteras?

(Ange ev tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor samt omhändertagande av avfall)

Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras? Ja Nej

Om ja, beskriv hur det kommer att åtgärdas.

Finns någon känd incident/ driftstörning ni bedömer, där utsläpp av föroreningar
till mark och vatten, har skett?  Ja Nej

Om ja, beskriv kort förloppet och ange tidpunkten för händelsen.

Misstänker ni föroreningar på platsen? Ja Nej

Om ja, har en provtagningsplan tagits fram för undersökningar av mark, vatten, sediment, 
fastighet etc?  Ja Nej
Om ja, bifoga provtagningsplanen.

Slam- och
oljeavskiljare

Renings-
anläggning

Cisterner

Maskiner

Väggar, golv
och tak

Incicent/
driftstörning?

Föroreningar

Ange om cisterner lämnas kvar i mark och tas ur bruk eller om de är i drift eller tas upp och 
omhändertas.
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Ort och datum 

Anmälarens underskrift Namnförtydligande 

Ifylld blankett skickas till miljokontoret@smohf.se

Avfall Hur sker hanteringen och omhändertagandet av avfall samt farligt avfall i verksamheten?
(Avfallstyp, mängd, avfallstransportör samt mottagningsanläggning)

Kyl- eller värmepump?
Har ni en installerad kyl- eller värmepumputrustning som omfattar minst 5 ton CO2e köldmedier, ska resultatet av 
den senaste läckagekontrollen redovisas genom en sammanställd köldmedierapport, utfärdad av en certifierad 
kylentreprenör.

Om en kyl- värmepumputrustning skrotats ska ett skrotningsintyg redovisas till förbundet med uppgift om 
omhändertagen mängd köldmedier för respektive utrustning och köldmedietyp.

Information om timavgift
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut en avgift för hantering och utredning om nedläggning av verksamhet. 
Taxan är beslutad av kommunfullmäktige i respektive kommun och anger att avgifter får tas ut för kostnader av 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av 
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller skydd av områden, miljöfarlig 
verksamhet, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt 
avfall och producentansvar. Mer information om tillsyn och avgifter finns på www.smohf.se

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 

Övriga upplysningar

Kemikalier Vilka kemikalier finns kvar i anläggningen och vilka kommer ni att göra er av med?
typ, handelsnamn, mängd (kg/lit)
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