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Mottagning farligt avfall 

Uppgifter om avfallslämnare 
Organisation/namn 
 

Organisationsnummer 
 

Adress där avfallet uppstått 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress 
 

Telefon dagtid 
 

Uppgifter om mottagaren 
Namn 
Svenljunga kommun 

Organisationsnummer 
212000-1512 

Adress 
Kyrkogatan 33 

Postnummer och ort 
512 50 Svenljunga 

Lämnat farligt avfall 
Avfallsslag Avfallskod (EWC-kod) Mängd, kg/st 
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Avfallsslag Avfallskod (EWC-kod) Mängd, kg/st 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Underskrift avfallslämnare 
Namnteckning 
 

Namnförtydligande 
 

Ort och datum 
 

Underskrift mottagare 
Namnteckning 
 

Namnförtydligande 
 

Ort och datum 
 

 

 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Information om mottagning av farligt avfall 
Vi har skyldighet att redovisa det farliga avfall verksamheter lämnar hos oss. Fyll i 
blanketten innan du besöker oss och lämna den till personalen på Moga Returen. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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