
ANMÄLAN OM ÄGARBYTE ELLER 
FLYTT AV VERKSAMHET 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159 

Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom 
miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av 
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr 

Uppgifter om verksamheten 

Vid ändrande uppgifter fyller du själv i de nya uppgifterna här. Om du vill lämna ägarbyte fyller den nya ägaren 
i de nya uppgifterna här. 

Företagets namn: Lokalens/anläggningens namn: 

Kontaktperson: Organisationsnummer: 

E-post: Telefon: 

Fakturaadress: Postnummer: Postort: 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: 

Besöksadress: Postnummer: Postort: 

Telefon: 

Underskrift 

Vid ändrande adressuppgifter samt vid ägarbyte ska du som lämnar över verksamheten skriva under här 

Ort: Datum: 

Namnteckning Namnförtydligande: 

Underskrift 

Vid ägarbyte ska den nya ägaren skriva under här 

Ort: Datum: 

Namnteckning Namnförtydligande: 

Vid ägarbyte måste blanketten skrivas under både av den tidigare och av den nya ägaren 

Underskrifterna ska då styrkas med intyg om att den som skriver under är behörig att göra det. Det gör du 
exempelvis genom att skicka med kopia på ditt intyg från Bolagsverket eller intyg från VD, firmatecknare eller 
annan behörig myndighet inom EU-området.  

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/gdpr


ANMÄLAN OM ÄGARBYTE ELLER 
FLYTT AV VERKSAMHET 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun 
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 

Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se 

Eventuell telefonnummer: 
08-523 010 00  

Mer information finns på 
www.sodertalje.se 

http://www.sodertalje.se/
mailto:miljokontoret@sodertalje.se
https://www.sodertalje.se/
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