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Anmälan om mellanlagring av avfall 
 Enligt 9 kap. 6 § miljöbalken  

Anmälan gäller mer än 10 ton men högst 10 000 ton avfall vid något enskilt tillfälle (29 kap 2 § 

Miljöprövningsförordning). Sim skickas in av verksamhetsutövaren i god tid, minst 6 veckor innan 

mellanlagringen påbörjas. 

 
Verksamhetsutövare 
Namn 

Adress Postnummer och ort 

Personnr./org.nr Telefon 

Ansvarig E-post 

Kontaktperson E-post 

 

Fastighetsägare 
Namn 

Adress Postnummer och ort 

Personnr./org.nr Telefon 

Ansvarig E-post 

Kontaktperson E-post 

 

Beskrivning av området eller fastigheten 

Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

 

situationsplan över fastigbeten bifogas  

 

Verksamheten 
Typ och beskrivning av verksamheten 

Avstånd till lekplats/odling, vattendrag samt beskrivning av marken (asfalt, gräs) 

Bilaga bifogas            
ja 

           nej  l  SNI:kod 
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Avfall 
Typ av avfall Avfallskod Mängd/år 

                  

                  

                  

                  

Bilaga bifogas  ja  nej  

Vad avses att göras med avfallet efter mellanlagring 

      

 
Utsläpp 
Dagvatten avleds till 

      

Reningsmetod för vatten 

 Rening saknas  Rening sker genom       

Buller 
Ljud alstrare/Typ av ljud 

      

Damning förhindras genom 

      

Övriga skyddsåtgärder för att hindra spridning av förorening till mark, luft och vatten 

      

 

Mätning/kontroll 
Beskrivning av ankomstkontroll 

      

Beskrivning av omgivningskontroll 

      

 

Beskrivning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls 
Bevisbörderegeln 

      

Kunskapskravet 

      

Försiktighetsprincipen 

      

Principen om bästa möjliga teknik 
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Lokaliseringsprincipen 

      

Hushållningsprincipen 

      

Kretsloppsprincipen 

      

Skadeståndsansvaret 

      

Bilaga 

bifogas 

 ja  nej  

 
 

Underskrift 

      
  

Namn/Vd eller motsvarande och datum Underskrift 

 

Till anmälan ska bifogas: 

 

• situationsplan  över området med ev. lekplatser, odlingar, samt vattendrag (sjöar, brunnar, diken, 

åar etc.) markerade 

• Analysprotokoll över utförd - analys 

 

 
 

 
 
 
 

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i bygg- och miljökontorets register. Registren är tillgängliga för allmänheten. För 

eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta bygg- och miljökontoret. 
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