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Anmälan om mellanlagring av avfall
Enligt 9 kap 6 § Miljöbalken samt
29 kap 49 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikten gäller inte 1) anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 2) om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 29 kap 48 § Miljöprövningsförordningen (2013:251).
Sökanden
Namn

Person-/Organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Telefon

E-post

Kontaktperson

Telefon kontaktperson

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Postnummer

Ort

Fastighet där mellanlagring kommer att ske
Fastighetsbeteckning
Adress

Postnummer

Ort

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Organisationsnummer

Fastighetsägarens adress

Postnummer

Ort

Utförare/entreprenör om annan än sökanden
Företag

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

E-post
Adress

Postnummer

Ort
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Verksamheten
Volym, m3

Fyllnadshöjd, m

Ange startdatum - slutdatum

Arbetstider

Beskrivning av verksamheten

Beskrivning av ankomstkontroll och omgivningskontroll

Avfall
Typ av avfall

Avfallskod
(2011:927 bil 4)

Mängd/år

Lagringstid

Avfallets ursprung
(fastighetsbeteckning)

Vilka föroreningar bedömer du att materialet innehåller?

Har provtagning av avfallet utförts?

□ Ja, analysprotokoll bifogas

□

Nej
Vad avses att göras med avfallet efter mellanlagring?

Omgivning och markanvändning
Beskriv omgivningen och nuvarande markanvändning

Avstånd till bostäder, m

Avstånd till fritidsbostäder, m

Ligger platsen inom strandskyddat område?
Ligger platsen inom planlagt område?
Ligger platsen inom skyddsområde för vattentäkt?

Avstånd vattendrag, m

□ Ja
□ Ja
□ Ja

Avstånd vattentäkt, m

□ Nej
□ Nej
□ Nej

Beskriv eventuella störningar på omgivningen som kan uppkomma

Beskriv de skyddsåtgärder ni tänker vidta
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Övrigt

Bilagor
Till denna anmälan ska följande bilagor lämnas

□ Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder
□ Eventuella analysprotokoll
Timavgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften
är 984 kr per timme under 2019. Taxan höjs vid årsskiftet med motsvarande ökning i konsumentprisindex.
Om ni lämnar en ofullständigt ifylld anmälan förlängs handläggningstiden. Årlig tillsynsavgift tas ut för
den fortsatta tillsynen.
Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Namnunderskrift sökanden

Namnunderskrift fastighetsägare

Namnförtydligande sökanden

Namnförtydligande fastighetsägare

Behandling av personuppgifter.
Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter på
www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.
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