
   
    
  INFORMATION OM ÖVERTAGANDE AV 
     MILJÖFARLIG 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  

Enligt 32 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

1. Informationen avser följande verksamhet  
Anläggningens namn: 
      
Fastighetsbeteckning: 
      
Fastighetsägare: 
      
Besöksadress (anläggning): 
      

 
2. Uppgifter om nuvarande verksamhetsutövare 
Företagets namn: 
      

Organisationsnummer: 
      

Kontaktperson för verksamheten: 
      

Kontaktpersonens befattning: 
      

Telefon till kontaktperson: 
      

E-post till kontaktperson: 
      

 
3. Uppgifter om den nya verksamhetsutövaren 
Företagets namn: 
      

Organisationsnummer: 
      

Utdelningsadress: 
      

Postnummer: 
      

Postort: 
      

Fakturaadress: 
      

Postnummer: 
      

Postort: 
      

Telefon till företag: 
      

E-post till företag: 
      

Kontaktperson för verksamheten: 
      

Kontaktpersonens befattning: 
      

Telefon till kontaktperson: 
      

E-post till kontaktperson: 
      

 
4. Datum för övertagande  
Ange datum för övertagande: 
      

 
5. Gällande beslut för verksamheten 
Ange diarienummer och beslutsdatum för tex förelägganden, beslut om årlig avgift: 

 
 
 
  

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/gdpr
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6. Förändringar av verksamheten*   
Innebär bytet av ägare att verksamheten kommer att förändras? Ange i sådant fall på vilket sätt: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Om ändringen är anmälningspliktig enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) använd istället blanketten 
Anmälan om ändring av A-, B- eller C- verksamhet. 
 
Underskrift av den nya verksamhetsutövaren 
Ort: 
      

Datum: 
      

Namnteckning Namnförtydligande: 
      

 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun  
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 
 
Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se 

Telefonnummer Kontaktcenter:  
08-523 010 00  
 
Mer information finns på  
www.sodertalje.se 
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