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Anmälan om mellanlagring av avfall
– enligt 9 kap 6 § miljöbalken (SFS 1998:808)

Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton
men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. Lagring av avfall får ske under högst ett år innan
det bortskaffas eller under högst tre år innan det återvinns eller behandlas (kod 90.40)

Företagsuppgifter
Namn/anmälare

Fastighetsbeteckning

Adress

Organisationsnummer

Postadress

E-postadress

Telefon (dagtid)

Kontaktperson

Mobil nr

Fastighetsägare

Fakturaadress (om annan än ovan) och fakturamärkning/referens eller liknande

Avfallstyper
Sort

EWCkod*

Mängd/
tillfälle

Lagringstid

Användningsområde

Sortering Bearbetn.
Ja/Nej
Ja/Nej

*Enligt avfallsförordningen (2011:927)

Verksamhetsbeskrivning
Beskriv vad ni gör inom verksamheten. Det ska bl.a. framgå hur avfallet förvaras och hanteras, transportvägar till och från verksamheten

Lokalisering m.m.
Ligger verksamheten inom ett industriområde?

Skyddsområde för vattentäkt

Ja
Nej
Ange avstånd till bostäder och/eller lokaler för
vård, undervisning etc.

Ja
Nej
Ange avstånd till dagvattenbrunnar, vattentäkt,
vattendrag, sjö

Arbetstider

M09b aug 2015

Bearbetning av avfall

Sortering av avfall

Mängd ton/år:

Mängd ton/år:
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Har berörda grannar blivit upplysta om planerad verksamhet? Om ja, ange hur
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Åtgärder för att förhindra damm, buller och vattenföroreningar
Bullerdämpande åtgärder

Dammbekämpande åtgärder

Dagvatten avleds till

Reningsmetod för dagvatten

Mätning/kontroll
Beskriv de rutiner som finns för ankomstkontroll av avfall

Driftsstörningar
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på människors hälsa eller miljö

Bilagor
Bifogas med anmälan (förkryssade alternativ är obligatoriska)
Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder och platsen
för mellanlagring av avfall.
Verifiering som visar att fastighetsägaren är informerad om verksamheten
………………………………………………………………………………………………………………..
För handläggning av anmälan kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden att ta ut en avgift enligt en
taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Ort och datum

Ort och datum

Sökandens underskrift

Fastighetsägarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas. Genom att underteckna godkänner jag det.

Anmälan med bilagor skickas till:
Postadress: Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping
Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 16 Jönköping
Telefon: 036-10 50 00. E-post: miljo@jonkoping.se

