ANMÄLAN OM LAGRING AV ICKE-FARLIGT
AVFALL (5118)
9 kap 6 § miljöbalken
29 kap. 49 § MPF (2013:251) – kod 90.40

SÖKANDE
Namn:

Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Postnummer:

Postort:

E-post:

Telefon:

ANMÄLAN AVSER
Lagring av icke-farligt avfall (verksamhetskod 90.40) som en del av samla in
☐
mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfall ska användas för byggnadseller anläggningsändamål
Lagring av icke-farligt avfall (verksamhetskod 90.40) som en del av samla in
☐
mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall
LOKALISERING OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING
Fastighetsbeteckning:
Platsansvarig:

Besöksadress:

E-post:

Kommun:

Telefon:

Avstånd till bostäder/fritidsbebyggelse:

Avstånd till verksamhet (kontor, skola etc.):

Avstånd till närmaste vattentäkt:

Avstånd till vattendrag/sjö:

Avstånd till dagvattenbrunn:
Verksamhetsbeskrivning, ange hur avfallet förvaras /hanteras, transportvägar till/från verksamheten osv:

Beskriv markförhållanden på platsen:

☐

Planerad verksamhet ligger inom befintligt industriområde

☐

Bearbetning och/eller sortering av avfall kommer ske

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Postadress
183 80 Täby

Hemsida
www.srmh.se

Växel
08-578 663 00

Ett samarbete mellan
Täby · Vaxholm · Lidingö
Norrtälje · Vallentuna

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

E-post
miljokontoret@srmh.se

Fax
08-758 15 76
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AVFALLSTYPER
Sort/Fraktion:

Avfallskod: (*

Mängd/Tillfälle:

Lagringstid:

* Enligt bilaga 4 i avfallsförordningen (2011:927)

(

Beskriv rutiner för ankomstkontroll av avfall:

ARBETSTIDER
Vardagar
Lördagar
Söndag/helgdag

Från kl:

Till kl:

Från kl:

Till kl:

Från kl:

Till kl:

Information till berörda/gannar om den planerade verksamheten:

☐
☐

Berörda har inte informerats
Berörda har informerats, anger hur:

SKYDDSÅTGÄRDER
Beskriv bullerdämpande åtgärder:

Beskriv dammbekämpande åtgärder:

Beskriv dagvattenavledning och dagvattenrening:

Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på yttre miljö:

Användningsområde:
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BILAGOR TILL ANMÄLAN
Med anmälan ska följande bilagor lämnas:

☐
☐

Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande
vattentäkter, bostäder och platsen för mellanlagring av avfall.
Verifiering som visar att fastighetsägaren är informerad om verksamheten

UNDERSKRIFT AV SÖKANDE
Ort:

Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU)
2016/679 och annan tillämplig lagstiftning.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för
att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.
Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du här www.taby.se/personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ska
du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

