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Handläggare  
Victoria Beckman 
08-508 28 709 
victoria.beckman@stockholm.se 

Smart Recycling AB 
 
Fagerstagatan 10 
163 53 SPÅNGA 

Anmälan av mellanlager för farligt 
avfall och annat avfall än farligt 
avfall 

Verksamhetsutövare Smart Recycling AB  
Organisations-/personnummer 556774-5046 
Verksamhetens namn Smart Recycling 
Verksamhetens adress/plats Fagerstagatan 10 
Fastighetsbeteckning FURUDAL 4 
Objektets identitet hos 
miljöförvaltningen 

58471 

 
Beslut 
Anmälan föranleder ingen åtgärd från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden.  

Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit emot er anmälan 
enligt miljöbalken gällande en anläggning för mellanlagring 
av farligt avfall och annat avfall än farligt avfall.  

Smart Recycling AB samlar in avfall (papper, wellpapp, glas, 
trä, brännbart, plast, metall, elektronik, batterier, lysrör och 
lågenergilampor) från kontor och kommersiella fastigheter i 
Storstockholm. Från mars 2016 kommer företaget att 
transportera med sig och mellanlagra avfallet i en lokal på 
Fagerstagatan 10 i Lunda industriområde. Kuusakoski 
Recycling och IL Recycling kommer att anlitas för 
borttransport av avfallet från mellanlagret och till vidare 
behandling av avfallet.    
Smart Recycling har tillstånd att transportera farligt avfall.  
 
Motivering 
Ni bedömer att mellanlagringen och hanteringen inte ger 
upphov till några risker eller störningar för omgivningen. 
Ingen hantering av flytande avfall eller kemikalier äger rum i 
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verksamheten. Mellanlagringen av el- och metallavfall sker i 
låst och larmad lokal. Övrigt avfall mellanlagras i slutna 
komprimatorer på den inhägnade och låsta innergården.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer mot bakgrund av 
detta att det i dagsläget inte finns anledning att förbjuda eller 
begränsa verksamheten eller att förelägga om ytterligare 
skyddsåtgärder.  

Information 
Den verksamhet ni har anmält är anmälningspliktig enligt 29 
kapitlet 2 och 5§ miljöprövningsförordningen (2013:251). 
Enligt 2§ gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 
för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den 
totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 
ton. Enligt 5§ gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 
90.60 för anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om 
avfallet inte vid något tillfälle uppgår till: 

• mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
• mer än 30 ton blybatterier, eller 
• mer än 1 ton annat farligt avfall. 

Verksamheten omfattas av miljöbalkens regler och de 
förordningar som gäller för er verksamhet. Enligt 
bestämmelserna i förordningen (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll ska ni genom egna 
undersökningar hålla er underrättade om verksamhetens 
påverkan på miljön.  

Miljöbalken och dess förordningar finns i fulltext till exempel 
på www.notisum.se.  

För er verksamhet gäller bland annat att: 

1. Verksamheten ska bedrivas så som ni anger i anmälan. Ni 
ska till miljö- och hälsoskyddsnämnden anmäla 
förändringar av verksamheten som är av betydelse från 
störningssynpunkt. 

2. När farligt avfall lämnas över för borttransport ska ett 
transportdokument upprättas.   

3. Anteckningar ska föras över den mängd farligt avfall som 
uppkommer årligen och vart det transporteras. 
Anteckningarna ska sparas i minst tre år. 
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Tillsynsavgift 
Regeringen har beslutat att den som bedriver verksamhet som 
omfattas av miljöbalkens regler ska betala för den tid som 
läggs ned på tillsyn av verksamheten. Stockholms kommun-
fullmäktige har tagit beslut om taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken.  

Miljöförvaltningen tar därför ut en timavgift för hanteringen 
av denna anmälan. Timavgiften är för närvarande 1080 kr. Ett 
särskilt beslut angående detta kommer att sändas till er. 

Enligt delegation 

 

Christer Edvardsson  
Enhetschef  

 

 

Kopia till länsstyrelsen 


