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Ansökan om godkännande av att bedriva yrkesmässig avfallstransport eller verksamhet
som avfallsmäklare för anteckning i avfallshanteringsregister
Logga in: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/

Välj "Tjänster".

Välj "E-tjänst för miljöärenden".

Välj "Ansökan om godkännande av att bedriva yrkesmässig avfallstransport eller verksamhet som
avfallsmäklare för anteckning i avfallshanteringsregister Avfallslag 94 §".
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.
Välj "FO-nummer", då aktiveras rutan nedanför. Fyll i FO-numret och välj "Sök uppgifter".
Välj "Jag har rätt att använda tjänsten för ett företags/organisations räkning". Välj "Starta".
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Fyll i information i alla flikarna. Obligatoriska fält är markerade med en stjärna *.
Verksamhetsutövare

Välj "Spara"
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Verksamhet

Välj "+ Mer" för att fylla i flera trafiktillstånd.
Verksamhet som avfallsmäklare gäller även avfallshandlande utomlands. Internationella
transporter betyder både transporter utomlands och transporter till Finland. I vissa fall behövs det
godkännande av Finlands miljöcentral för internationella transporter.
Förordningen om biprodukter gäller animaliska biprodukter som transporteras till
avstjälpningsplatser, avfallsförbränningsanläggningar eller biogas- och
komposteringsanläggningar. Verksamhetsutövaren behöver inte registrera sig som
transportföretagare för animaliska biprodukter till Livsmedelsverket.
Välj det huvudsakliga verksamhetsområdet.
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Välj "+ Mer" -knappen för att lägga till transportmedel.
Kom ihåg att spara!

Avfall som kommer att transporteras eller förmedlas

Välj de 'tre punkterna' för att få fram EWC-koderna. Koderna har sex nummer.
Beskriv avfallstypen så spesifikt som möjligt, te.x. papper, metallförpackningar, skrotfordon).
Blandat kommunalt avfall skall rapporteras skiljt enligt transportmedel.
Den genomsnittliga avfallsmängden som kommer att transporteras eller förmedlas på en gång
skall fyllas i den genomsnittliga mängden av avfall i ton. Mängden är viktig för ställandet av
säkerthetsbeloppet.
Lägg till flera avfallstyper med att välja "+Mer".
Kom ihåg att spara!
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Utredningar

Verksamhetsutövaren skall ställa en tillräcklig säkerhet med motivering för att garantera behörig
hantering av det avfall som ska transporteras eller förmedlas. Verksamhetsutövaren skall beräkna
hur mycket avfall, vad för slags avfall och hur mycket det kostar att transportera avfallsmängden
med hänsyn till kvalitén av avfallet. Om avfall transporteras sporadiskt kan säkerhetsbeloppet
beräknas på basen av dessa sporadiska transporternas kostnad. Beräkningen kan vara baserad
på t.ex. verksamhetsutövarens egen taxa eller transportföretagets taxa. Självkostnadspriset för
verksamhetsutövarens egen transport kan inte utgöra basen för beräkningen av
säkerhetsbeloppet. Om verksamhetsutövaren känner till typen av säkerhet, samt vem som ställer
säkerheten, skall de också nämnas. Myndigheten fattar beslutet om säkerhetsbeloppet. I beslutet
kan tidpunkten för säkerheten anges. Vanligtvis skall säkerheten ges åt myndigheten som fattat
beslutet innan verksamheten påbörjas.

Verksamhetsutövaren skall göra en friformad utredning angående yrkesskickligheten, t.ex.
utbildning och arbetserfarenhet. Bilagor kan bifogas.
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Bilagor

Kom ihåg att spara!
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Sändning

Mellanbladet "Sändning" är viktigt p.g.a. att "spara" mellansparar, men skickar ingenting till
myndigheterna ännu. Välj "skicka" för att sända ansökan till myndigheten.

