MELLANLAGRING AV FARLIGT AVFALL
Information och anmälningsblankett

Regler och avgifter
Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är mellanlagring av farligt avfall anmälningspliktigt
eller, vid större lagringsvolymer, tillståndspliktigt.
Tar man emot uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning eller annat farligt avfall och förvarar
detta i butiken eller på annan plats, är detta mellanlagring i lagens mening och således
anmälningspliktigt. Det mellanlagrade farliga avfallet får inte blandas med annat avfall. Statistik
skall föras på hur mycket farligt avfall som mellanlagras. Statistiken skall sparas i minst 3 år.
Om verksamheten avser mellanlagra farligt avfall som utgörs av uttjänta motordrivna fordon
eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till
mer än 5 ton oljeavfall
mer än 30 ton blybatterier
mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter
mer än 30 ton impregnerat trä
mer än 1 ton annat farligt avfall
är verksamheten anmälningspliktig till kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Lagring av större
volymer är tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen.
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa. Taxan
finns tillgänglig på blankettsidan.
Underlåtelse att anmäla mellanlagring kan leda till åtal.
Enligt 53 § avfallsförordningen (2011:927) är den som lämnar över avfall som uppkommit i
yrkesmässig verksamhet för transport eller annan hantering skyldig att kontrollera att den som
ska hantera avfallet har gjort en anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen.
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Anmälan om mellanlagring av farligt avfall
Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 21 § förordingen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) SNI-kod 90.60
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Sökande
Namn/Företag
Utdelningsadress
Postnummer

Ort

Telefon, bostad

Telefon, arbete

Organisationsnummer/personnummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägarens namn

Telefon

Fastighetsägarens adress

Anmälan avser (ett alternativ måste väljas)
Ny verksamhet
Ändring av befintlig verksamhet
Annat, beskriv kort:

Varaktighet (ett alternativ måste väljas)
Tillsvidare med planerad startdatum:
Tillfällig lagring fr o m - t o m:
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Lagring
Typ av farligt avfall

Rutiner för omhändertagande

Uppskattad mängd per år, antal och vikt

Hur sorteras avfallet

Hur lagras avfallet

Borttransport
Hur ofta transporteras avfallet bort och under vilka arbetstider

Sker borttransport genom egen försorg eller via transportföretag, ange transportör

Vem är mottagare av avfallet

Finns rutiner för att säkerställa att transportörer och mottagare har de tillstånd som krävs

Datum _____________________
				

Underskrift _________________________________

Namnförtydligande _________________________________

Insänds till: Kävlinge kommun, Miljöavdelningen, 244 80 Kävlinge
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Ni medger att informationen ni lämnar får lagras och
bearbetas i register av förvaltningsnämnd. Ni har rätt att begära utdrag och rättelser.
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