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Anmälan om mellanlagring av icke-farligt
avfall enligt miljöbalken 9 kap. 6 § samt
Miljöprövningsförordningen 90:40 §
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Bygg- och miljöavdelningen

Allmänna uppgifter
Anläggningens namn
Besöksadress
Utdelningsadress
Postnummer och ort
Organisationsnummer
Kontaktperson

Telefonnr

Kod utifrån SNI/verksamhet 90.40, mellanlagring av icke-farligt avfall 1)
1)

Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2 mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

Avfallstyper
Avfallsslag

2)

Mängd/år

Mängd/tillfälle2)

Användningsområde

EWC-kod

Maximal samtidigt lagrad mängd

Förvaring
Beskriv hur avfallet förvaras.

Postadress
Besöksadress
Bygg- och miljöavdelningen Kungsgatan 6
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Telefon
0270/750 00

Bankgiro
192-3473

E-post
bygg.miljonamnden@soderhamn.se
Org. nr
212000-2353

2 (2)

Mottagare (efter mellanlagringstiden)
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

Skyddsområde för vattentäkt

□ Ja

□ Ja

□ Nej

□ Nej

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

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan

□ Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande, med utmärkning av plats för mellanlagring. Markera
vattendrag, dagvattenbrunnar o dyl.

□ 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 Söderhamns kommun, 2016-06-26, § 221.

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas av:

__________________________

_________________________________________________

Ort, datum

Underskrift

Information om behandling av personuppgifter. Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt
EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar används endast för att handlägga ditt
ärende. Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna handlingar. Uppgifterna
bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Du har
möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för
att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter
kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfhalsingland.se.
För mer information se www.soderhamn.se
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