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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Anmälan om lagring av avfall som en del av att
samla in avfall (mellanlagring)
Enligt 9 kap 6 § miljöbalken samt 49 och 51 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)
Sökande (ansvarig för verksamheten)
Namn

Personnr./org.nr.

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan än adressen ovan)

Telefon

Kontaktperson

E-post

Avfallstyper som ska mellanlagras
Avfallstyp

Avfallskod*

*Enligt bilaga 4 i avfallsförordningen (2011:927)

Maximal lagrad
mängd **

Total mängd/år

Lagringstid

** Maximal lagrad mängd vid ett och samma tillfälle

Lokalisering (lagringsplats)
Fastighetsbeteckning

Inom skyddsområde för vattentäkt:

Ja

Nej

Avstånd till bostäder och/eller lokaler för vård, undervisning mm:
Avstånd till dagvattenbrunnar, vattendrag, sjö:
Arbetstider vardagar, ange från kl.- till kl.:
Arbetstider helger, ange från kl.- till kl.:
Kommer bearbetning och/eller sortering att ske?

Nej,
Ja, typ av bearbetning:

Var kommer avfallet ifrån?

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Besöksadress
Sveagatan 21

Telefon servicecenter
0243-740 00

E-post
miljokontoret@borlange.se
borlange.se
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Verksamhetsbeskrivning mm.
Beskriv verksamheten samt hur avfallet samlas in, lagras och hanteras.

Transportering av avfallet
Avfallstransportör

Vart transporteras avfallet

Transporteras farligt avfall:

Ja*

Nej

Vad ska avfallet användas till

Beskriv de rutiner som finns för ankomstkontroll av avfall

*Transportören ska ha tillstånd att transportera farligt avfall

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

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att förebygga störning och annan påverkan på omgivningen?

Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Skalenlig karta som visar: 1. Platsen där lagring ska ske 2. Transportvägar 3. Dricksvattentäkter
Karta
4. Vattendrag och diken 5. Skyddsvärda objekt

Sökande
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande
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Upplysningar
Information enligt ovan kan lämnas på separat papper om utrymme i blanketten ej är tillräckligt.
De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
Anmälan ska lämnas in till miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten startas.
Miljönämnden tar ut en avgift för hantering av information enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. År
2019 är avgiften per timme 947 kr. För hantering av information (anmälan) debiteras avgift motsvarande
två timmars handläggning.
Ansökan/anmälan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge alternativt till
miljokontoret@borlange.se

