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Bekräftelse på anmälan om handlare 
eller mäklare av avfall
Länsstyrelsen har registrerat en anmälan för Jönköpings kommun / Retur, 
EOS & Återvinningen, med organisationsnummer 212000-0530, om att ni 
bedriver verksamhet som handlare eller mäklare av avfall. Anmälan gäller 
tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Jönköpings kommun / Retur, EOS & Återvinningen, på fastigheten Eleven 
4, har sitt säte i Jönköpings kommun. 

Upplysningar från Länsstyrelsen
Den som är handlare eller mäklare ska enligt 58 § avfallsförordningen för 
varje slag av farligt avfall som säljs eller förmedlas i verksamheten föra 
anteckningar om:

1. varifrån avfallet kommer, 
2. den mängd som säljs eller förmedlas årligen, och
3. till vem avfallet säljs eller förmedlas.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år.
 Ni måste känna till att transportör eller verksamheter som hanterar 

avfallet har de tillstånd som krävs enligt 53 § avfallsförordningen.
 Det ska finnas transportdokument när avfallet lämnas för att 

transporteras vidare. Dokumentet ska innehålla uppgifter om de 
som lämnar och tar emot avfallet och vara undertecknat av 
lämnaren enligt 60 § avfallsförordningen.

 Den som hanterar avfall ska ha tillräckliga kunskaper om vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. Det behövs därför kunskap om 
hur läckage, spill eller liknande ska förebyggas med, men också vilka 
åtgärder som behöver vidtas om det uppstår en olycka enligt 2 kap 2 
§ miljöbalken.

 Vid export eller import av avfall finns särskilda bestämmelser. Läs 
mer om dessa på Naturvårdsverkets webbplats.

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://www.naturvardsverket.se/inutavfall
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Ni behöver även i övrigt hålla er informerade om bestämmelser som kan 
röra avfallshantering.

Malin Nilsson
Administrativ handläggare

Kopia
miljo@jonkoping.se + kopia av anmälan

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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