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Anmälan om mellanlagring av avfall 

Enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) och 21 § förordningen  
om miljöfarlig verksamhet och miljö (1998:899), kod 90.40 

Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden är  
större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. Ska avfallet  
användas för bygg- eller anläggningsändamål får 30 000 ton lagras vid varje  

enskilt tillfälle. Lagring av avfall får ske under högst ett år innan det  
bortskaffas eller under högst tre år innan det återvinns eller behandlas. 

Vid lagring av mängder större än dessa krävs tillstånd från länsstyrelsen. 

Salems kommun 

144 80 Rönninge    

Fyll i hela banketten och skicka den till adressen ovan eller via e-post till msb@salem.se.  

Företagsuppgifter 
Namn/anmälare Organisationsnummer 

Utdelningsadress Kontaktperson 

Telefon E-post  

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Faktureringsadress 

Faktureringsreferens 

Avfallstyper 
Sort Avfallskod* Mängd/tillfälle Lagringstid Användningsområde 

     

     

     

     

     

     

*Enligt Avfallsförordningen (2011:927) 

Verksamhetsbeskrivning 
Beskriv vad ni gör inom verksamheten. Det ska bl.a. framgå hur avfallet förvaras och hanteras, transportvägar till och från 
verksamheten. 

mailto:msb@salem.se
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Lokalisering m.m. 
Ligger verksamheten inom ett 
industriområde? 

  Ja     Nej  

Skyddsområde för 
vattentäkt?  

  Ja     Nej 

Kommer bearbetning och/eller 
sortering ske? 

  Ja     Nej 

Ange avstånd till bostäder och/eller 
lokaler för vård, undervisning etc. 

Ange avstånd till dagvattenbrunnar, vattentäkt, vattendrag, 
sjö 

Arbetstider Har närboende grannar informerats om planerad 
verksamhet? Om ja, hur? 

Åtgärder för att förhindra damm, buller och vattenföroreningar 
Dammbekämpande åtgärder. 

Bullerreducerande åtgärder 

Dagvatten avleds till 

Reningsmetod för dagvatten 

Mätning/kontroll 
Beskriv de rutiner som finns för ankomstkontroll av avfall 
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Driftstörningar 
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på människors hälsa eller miljö 

Bilagor 
Bifogas med anmälan 
 
               Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande täkter, bostäder samt platsen för  
                  mellanlagring av avfallet. 
 
               Verifiering som visar att fastighetsägaren är informerad om verksamheten 
 
               Övrigt 

Underskrift 
Ort och datum  

Namnunderskrift (verksamhetsutövare) Namnförtydligande 

 

Liksom alla handlingar som inkommer till Salems kommun utgör uppgifterna på denna blankett allmän 
handling som vanligtvis är offentlig. Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och 
användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Timavgift tas ut för handläggning 
enligt gällande kommunal taxa. 
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