Sollefteå kommun
Miljö- & Byggenheten

Anmälan om mellanlagring av farligt avfall enligt miljöbalken 9 kap.
6 § samt 21 § förordningen (1998:899 SFS)
Allmänna uppgifter
Anläggningens namn
Besöksadress
Utdelningsadress (gata, box etc)
Postnummer och postort
Organisationsnummer
Kontaktperson

Telefonnr
1)

Kod utifrån SNI 90.60, mellanlagring av farligt avfall
1)
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om mängden avfall inte vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas
eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

Avfallstyper
Avfallsslag

2)

Mängd / år

Mängd / tillfälle

2)

Användningsområde

EWC-kod

Maximal samtidigt lagrad mängd

Förvaring
Beskriv hur avfallet förvaras.

Postadress
Kommunstyrelsen
881 80 Sollefteå
Besöksadress: Djupövägen 3

Telefon

0620-68 23 17
0620-68 20 00 vx

Telefax

0620-68 23 27

E-post
samh.bygg@solleftea.se
Hemsida
www.solleftea.se

Org nr
212000-2437
Bankgiro
770-6229

Mottagare
Namn

Ort

Namn

Ort

Namn

Ort

Övrigt
Arbetstid / verksamhetstid

Lokalisering mm
Avstånd bostäder

Avstånd fritidsområde

Avstånd vattendrag

Avstånd vattentäkt

Avstånd till annan känslig verksamhet eller område (ange vilket)
Överensstämmer med detaljplan
Ja

Skyddsområde för vattentäkt
Nej

Ja

Nej

Driftsstörningar och haverier
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på yttre miljön i händelse av spill eller haveri.

Följande bilagor ska medfölja anmälan
Bilaga 1:
Situationsplan, karta eller liknande, med utmärkning av plats för mellanlagring. Markera vattendrag, dagvattenbrunnar och dylikt.
Bilaga 2:
Säkerhetsdatablad ( varuinformationsblad)
Bilaga 3:
Eventuella samråd med närboende eller berörda.
Bilaga 4:

Avgift
Avgift tas ut för handläggning av anmälan i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa för Sollefteå kommun,
2004-12-20, §168

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas av:

Ort, datum

Underskrift

Personuppgiftslagen (PUL) skyddar dig som privatperson så att de personuppgifter du lämnar behandlas på ett sätt som inte
kränker din personliga integritet. Kommunstyrelsen behöver registrera vissa av de uppgifter du lämnar i samband
med att din ansökan/anmälan behandlas. Vill du veta vilka uppgifter om dig och ditt ärende som finns registrerade,
så skicka en begäran till Kommunstyrelsen, Sollefteå kommun, 881 80 Sollefteå.

