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”Nemax är lösningsfokuserade”

Nemax är snabba, lösningsfokuserade och allt fungerar mycket bra. Så beskriver

Emin Husilovic, verkstadschef för utrustning & rekond på Möller Bil Örebro

samarbetet med Nemax.

Läs mer

”Trygg och pålitlig partner”

– Vi anser att ett genomtänkt hållbarhetsarbete inte bara är positivt för miljön,

utan även för våra kunder och medarbetare, berättar Jessica Borg. Linde arbetar

utifrån devisen att arbeta med hållbarhet är att ta ansvar.

Läs mer
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Farligt avfall

Miljörådgivning

Tekniska tjänster

NEMAX

Våra tjänster

%
Hantering av farligt avfall

T.ex. industriavfall, kemavfall, kemsortering,

tanktransport/slamsugning.

&
Miljörådgivning

T.ex. utbildning, avfallsutredning,

säkerhetsrådgivning, inredning/miljörum.

'
Tekniska tjänster

T.ex. larm/övervakning, servicetjänst larm/

övervakning, vattenprovtagning,

Cut & Care – en hållbar frisörsalong

Som frisörföretagare behöver du rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket. Det kan låta

krångligt, men med vår hjälp blir det enkelt och tryggt. Vi på Nemax hjälper dig nämligen att

göra rätt, hela vägen. Läs mer om våra paketerade helhetslösningar här.

Nytt sätt att

rapportera

farligt avfall!
Från 1 november ska verksamheter börja

rapportera in antecknade uppgifter om farligt

avfall till det nya avfallsregistret hos

Naturvårdsverket.

Den stora förändringen med den nya

lagstiftningen är att företag och verksamheter ska

rapportera in antecknade uppgifter om farligt

avfall till ett nytt avfallsregister hos

Naturvårdsverket. För mer info:

http://www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering

-Daniel Åberg, Miljökonsult
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