Ankomststämpel

Anmälan om mellanlagring av avfall enligt 9 kap
6 § miljöbalken (1998:808), 21 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, kod 90.60 och 90.40

1. Sökande

Namn / företag

Adress

Postadress

Mobiltelefon

Telefon

Organisations-/personnummer

Fax

E-postadress

2. Fastighet/er där mellanlagring ska ske
Fastighetsbeteckning/ar

Kommun

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Telefon

Utdelningsadress

Postadress

3. Varaktighet
Tills vidare med planerad start:

Tillfällig lagring (fr.o.m.-t.o.m.):

4. Avfall som avses mellanlagras
Avfallstyp med EWC-kod
(t.ex. spillolja, bilbatterier,
typ av köldmedium, typ av
elektronik)

Mängd/volym per år
(kg/l/m3)

5. Lagring och hantering av avfallet

En kort beskrivning av verksamheten samt hur avfallet samlas in

Transportör

Mottagare

Lagring av avfallet

Vilka risker och störningar kan verksamheten ge upphov till (t.ex. buller, förorening av mark och/eller vatten)?

6. Återanvändning/behandling

Användningsområde för mellanlagrat avfall

7. Dokumentation

Finns rutiner för att säkerställa att hanteringen inte innebär risk för olägenhet för miljön?

8. Till anmälan skall bifogas
- Karta/situationsplan som visar området/byggnaden som avses användas för mellanlagring
När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig
behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/
Datum

Underskrift av sökanden

Upplysningar
I bilaga 1 till avfallsförordningen (SFS 2001:1063) redogörs för de avfallskategorier som finns. I bilaga 2 till avfallsförordningen finns en förteckning över olika slag av avfall och farligt avfall, med tillhörande avfallskod (EWC-kod).
Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 2 till avfallsförordningen betecknas med en asterisk (*).
För att få transportera farligt avfall krävs antingen att man har tillstånd till transport av farligt avfall från länsstyrelsen eller att man gjort en anmälan hos länsstyrelsen om transport av farligt avfall.
Om man avser att mellanlagra mer än
•
5 ton oljeavfall
•
30 ton impregnerat trä
•
30 ton blybatterier
•
100 ton elavfall
•
1 ton övrigt farligt avfall
vid ett och samma tillfälle är verksamheten tillståndspliktig. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.
För handläggning av anmälan tar Ystad-Österlenregionens miljöförbund ut en av respektive kommun
fastställd avgift på f.n. 1 015 kr per timme nedlagd handläggningstid. Avgift för prövning skall enligt taxan
erläggas av sökanden. Anmälan kan leda till beslut om förbud. Även i sådana fall skall avgift för prövning
erläggas enligt taxan.
Anmälan med bilagor insändes till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00 Mail: exp@ystadosterlenmiljo.se

