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Anmälan om mellanlagring av avfall och farligt avfall
Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före mellanlagringen ska
börja. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.
Företag/Verksamhetsutövare

Organisationsnummer

Postadress
Kontaktperson

Telefon

E-post

Faktureringsadress

Eventuell referenskod

Uppgifter om lagtingsplatsen
Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Beskrivning av lagringsplatsen inne/ute (närhet golvbrunnar inne, dagvattenbrunnar ute, golvyta betong/asfalt, tak/nederbördsskydd,
inhägnad, närhet vattendrag/sjö etc)

Typ av avfall eller farligt avfall som mellanlagras

Avfallskod1)

Typ av avfall2)

Max mängd3) (kg)

Beskrivning av förvaringen4)

Sex-siffrig kod enligt bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927).
Till exempel uttjänta TV-apparater, köldmedier t ex R 134, lysrör, spillolja, lösningsmedel, färg med mera.
3)
Som mest i lager samtidigt
4)
Hur ska avfallet förvaras, t ex i vilka typer av kärl (fat dunk) också vidare.
1)
2)

Bifogas
Karta över lagringsplatsen
Beskrivning över vad som görs för att minska risken för påverkan på människors hälsa
eller miljön, till exempel risken för läckage, lukt, buller med mera.
Skicka din anmälan till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoforvaltningen@karlstad.se
Vi kan komma att begära in kompletterande uppgifter.
Övriga upplysningar:

________________________________
Datum

2018-11-08

___________________________________
Underskrift och namnförtydligande

Postadress: Karlstads kommun, Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30
Tel: 054-540 00 00 Epost: miljoforvaltningen@karlstad.se
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Anvisningar
Då måste du anmäla
Mellanlagring av farligt avfall ska anmälas till miljöförvaltningen om du tänker lagra
det farliga avfallet som en del av att samla in det, om mängden vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
Mellanlagring av övrigt avfall ska anmälas till miljöförvaltningen om du tänker lagra
avfallet som en del av att samla in det, om mängden 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.
Om du vill mellanlagra mer än dessa mängder måste du istället söka tillstånd hos länsstyrelsen.
OBSERVERA att anmälan eller tillstånd inte krävs för lagring av avfall och farligt avfall som
uppkommit i egen verksamhet på plats.
Vad är avfall och farligt avfall?

Definitioner på vad som är avfall och farligt avfall anges i avfallsförordningen (2011:927), i 15
kap miljöbalken och i miljöprövningsförordningen (2013:251). De mängdbegräsningar som
anges ovan gäller enligt 29 kap 48-51 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan om mellanlagring av
avfall och farligt avfall. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning
och den lagliga grunden myndighetsutövning.
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter
den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi
hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats
karlstad.se/personuppgifter

