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Anmälan om lagring av farligt
avfall som en del av att samla in det
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund
136 81 Haninge
Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken, 29:51 § miljöprövningsförordningen, kod 90.60

Uppgifter om
anmälaren

Företag, namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Kontaktperson

E-post

Uppgifter var Fastighetsbeteckning
lagring sker
Adress

Postnummer och ort

Om man avser att lagra mer farligt avfall vid ett och samma tillfälle, än vad som anges nedan inom
Avfall som
parentes, är verksamheten tillståndspliktig. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.
avses lagras
vid ett och
Oljeavfall, uppskattad mängd mer än 200 kg (max 5 ton)
samma tillfälle
Impregnerat trä, uppskattad mängd mer än 200 kg (max 30 ton)
Blybatterier, uppskattad mängd mer än 1,5ton (max 30 ton)
Elavfall, uppskattad mängd mer än 1 ton (max 50 ton)
Utjänta motordrivna fordon högst 50 ton
Övrigt farligt avfall, mer än 200 kg men högst 1 ton, ange typ
Uppskattad mängd

Lagring och
hantering av
avfallet

Postadress
136 81 Haninge

En kort beskrivning av verksamheten samt hur avfallet samlas in

Besöksadress
Telefon
Fax
E-post
Rudsjöterrassen 5
08-606 93 00
08-606 93 01
miljokontoret@smohf.se
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Hur lagras
avfallet?

Vem
transporterar
bort avfallet?

Vart
transporteras
avfallet?

Vilka risker
och störningar
kan lagring
och hantering
ge upphov
till för
omgivningen

Upplysningar
Farligt avfall får endast transporteras av transportör som har tillstånd från Länsstyrelsen. Små mängder avfall får transporteras
utan tillstånd, men för det krävs anmälan till Länsstyrelsen.
Handläggning av anmälan debiteras enligt fastställd taxa, se www.smohf.se
Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan farligt avfall får tas emot.
Fullmakt bifogas i original om annan än verksamhetsutövaren skriver under anmälan.

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas.
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr

Ort och datum
Anmälarens underskrift

Namnförtydligande

