
 

  

 

 

   

 
 

 
  

 

     

 
       
  
  

   
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
  

      
 

      
 

      
  

  

 
      

 
      

 
      

  

  
      

 
      

 
      

 
      

 
      

   
  

      
  

   

                  

I f y l l  s  a v  m y n d i g h e t  e n  

Ärendenummer 

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV VERKSAMHET FÖR ANTECKNING I 
AVFALLSHANTERINGSREGISTRET 
Avfallslagen 94 § 

Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare 

Ny verksamhet Ändring av verksamheten Kontroll av uppgifter 
Upphörande av verksamheten 
Registrering av befintlig verksamhet enligt den nya avfallslagen (från 1.1.2023) 

1. Uppgifter om verksamhetsutövaren 
Verksamhetsutövarens namn FO-nummer 

Postadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefon Hemort 

Kontaktpersonens namn 

Postadress (om annan än verksamhetsutövarens) 

Telefon E-postadress 

2. Faktureringsuppgifter 

E-faktura 

E-fakturaadress EDI-kod Förmedlarkod 

Fakturaadress 

Postadress eller e-postadress 

Postnummer Postanstalt 

E-postadress 

Faktureringsuppgifter 

3. Uppgifter om verksamheten och trafiktillstånd 
Datum då verksamheten inleds/ändras 

Uppgifter om trafiktillstånd 

Myndighet Tillståndsnummer Giltighetstid 
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Verksamheten kräver inte trafiktillstånd 
Argument: 

Verksamheten omfattar internationella avfallstransporter 

Verksamheten omfattar transport eller förmedling av animaliska biprodukter enligt förordningen om biprodukter (EG) nr 
1069/2009 
4. Verksamhetsområde 

Huvudsakligt verksamhetsområde (välj endast ett) 
Hela landet 
ELY-centralen i Birkaland ELY-centralen i Norra Österbotten 
ELY-centralen i Egentliga Finland (+Satakunta) ELY-centralen i Nyland 
ELY-centralen i Kajanaland ELY-centralen i Sydöstra Finland 
ELY-centralen i Lappland ELY-centralen i Södra Savolax 
ELY-centralen i Mellersta Finland ELY-centralen i Södra Österbotten (+Österbotten) 
ELY-centralen i Norra Karelen ELY-centralen i Tavastland 
ELY-centralen i Norra Savolax 

Andra verksamhetsområden (du kan välja flera områden) 
ELY-centralen i Birkaland ELY-centralen i Norra Österbotten 
ELY-centralen i Egentliga Finland (+Satakunta) ELY-centralen i Nyland 
ELY-centralen i Kajanaland ELY-centralen i Sydöstra Finland 
ELY-centralen i Lappland ELY-centralen i Södra Savolax 
ELY-centralen i Mellersta Finland ELY-centralen i Södra Österbotten (+Österbotten) 
ELY-centralen i Norra Karelen ELY-centralen i Tavastland 
ELY-centralen i Norra Savolax 

5. Transportutrustning för avfall 
Ange antal fordon och övriga transportmedel 

Fordon och transportmedel Antal Fordon och transportmedel Antal 

Lastbilar Släpvagnar 

Lastbil med fast container Släpvagn med fast container 

Lastbil med fast öppet flak Släpvagn med fast öppet flak 

Lastbil med fast flak med lock Släpvagn med fast flak med lock 

Lastbil med plattform Släpvagn med plattform 

Lastbil med lyftkran med svängarm Tanksläp 

Lastbil med lyftanordningar Traktorsläpvagn 

Komprimerande sopbil Lätt släpvagn 

Tankbil Växelflak 

Sugbil Öppet växelflak 

Bärgningsbil Växelflak med lock 
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5. Transportutrustning för avfall (fortsätter) 
Fordon och transportmedel Antal Fordon och transportmedel Antal 

Övriga fordon Tankar 

Traktor Vakuumtank 

Paketbil Transporttank 

Pickup Tågvagnar 

Personbil Öppen vagn 

Övriga Tankvagn 

Tåg Täckt vagn 

Sophämtningsfartyg Övriga 

Sophämtningsfärja Container 

Avfallspress 

6. Uppgifter om det avfall som kommer att transporteras eller förmedlas (Avfallsförordningen 978/2021, bilaga 3 
Avfallsförteckning) 

Avfallets 
identifikations-

nummer 
(Avfallsbe-

nämningens 
6-siffriga 

identifikationsnum 
mer) 

Farligt avfall Beskrivning av avfallstypen 
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7. Utredning om verksamhetsutövarens yrkesskicklighet 

8. Tilläggsuppgifter 
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9. Bilagor 
Utredning om trafiktillstånd 
Utredning om verksamhetsutövarens yrkesskicklighet 
Annan bilaga, vad: 

10. Underskrift 
Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 
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