MELLANLAGRING AV FARLIGT AVFALL
Anmälningsblankett och information

Anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013: 251,
MPF) för mellanlagring av farligt avfall kod 90.60 enligt 29 kap. 51 § MPF.
Fyll i hela blanketten och skicka den till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, 183 80 Täby eller via e-post till
miljokontoret@srmh.se Anmälan ska vara lämnad senast sex veckor innan farligt avfall får tas emot.

Uppgifter om anmälaren
Företag, namn

Organisationsnummer

Besöksadress

Postnummer och ort

Fakturaadress om annan än ovan

Kontaktperson

Telefon

Anmälan Avser
☐ Ny verksamhet
☐ Ändring av befintlig verksamhet
☐ Annat

Beskriv kort

Varaktighet
☐ Tillsvidare med planerad start

Datum

☐ Tillfällig lagring

Från och med

Uppgifter var lagringen sker
Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer och ort

Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor
Postadress: 183 80 Täby

Besök: Kemistvägen 8
Växel: 08-578 663 00

E-post: miljokontoret@srmh.se
Hemsida: www.srmh.se
Ett samarbete mellan Täby kommun
och Vaxholms stad
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Lagring av farligt avfall
Redovisa de avfallstyper (inklusive EWC-kod) och avfallsmängder som uppkommer i den egna verksamheten och kommer att
lagras.

Avfallstyp med EWC-kod (t.ex.,
spillolja, bilbatterier, typ av
elektronik)

Mängd per år

Mängd per tillfälle1

Användningsområde

1) Maximal samtidigt lagrad mängd

Förvaring och rutiner
Beskriv hur avfallet förvaras

Finns rutiner för omhändertagande

Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på yttre miljö i händelse av spill eller haveri

Borttransport/Mottagare
Vem transporterar bort avfallet? Hur ofta transporteras avfallet bort?

Hur sker borttransport?

Vart transporteras avfallet?

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

☐ Bilaga 1: Situationsplan eller karta med området för lagring markerat
☐ Bilaga 2: Skalenlig ritning över området för den planerade verksamheten
☐ Bilaga 3: Kopia på tillstånd till transport av farligt avfall
☐ Bilaga 4: Kopia på avtal med godkänd transportör av farligt avfall

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning, verksamhetsansvarig eller huvudman

Namnförtydligande

Information om regler och avgifter
Tar man emot uttjänt 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.
Anmälan ska göras om verksamheten avser att mellanlagra farligt avfall, om mängden avfall vid något
tillfälle är:







mer än 200 kilogram men högst 5 ton oljeavfall
mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton blybatterier
mer än 1 ton men högst 50 ton elektriska eller elektroniska produkter
mer än 200 kilogram men högst 30 ton impregnerat trä
högst 50 ton motordrivna fordon
mer än 200 kilogram men högst 1 ton övrigt farligt avfall

Lagring av större volymer är tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen.
Kostnaden för behandling av anmälan baseras på nedlagd handläggningstid. En årlig tillsynsavgift tas ut
av verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Den årliga tillsynsavgiften är beroende på
verksamhetens storlek. Underlåtelse att anmälan mellanlagring kan leda till åtal.
Enligt 5 kap. 18 § avfallsförordningen (2020:614) är den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall
för transport, skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd. I fråga om farligt avfall skall
avfallslämnaren även kontrollera att mottagaren har de tillstånd som krävs för att hantera avfallet.
Krav på att registrera farligt avfall i Avfallsregister införs från och med 1 november 2020. På
Naturvårdsverket finns utförlig information, se länken http://www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering

