
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anmälan om mellanlagring 
av farligt avfall 
Enligt miljöbalken, miljöprövnings- 
förordningen (2013:251) 1 kap 10 § 
och 29 kap 5 §. 

Sida 1 (2) 

Sökande  Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

Uppgifter om var mellanlagring sker 

Avfall som avses mellanlagras vid ett och samma tillfälle 
Om man avser att lagra mer farligt avfall vid ett och samma tillfälle, än vad som anges nedan inom parentes, är verksamheten 
tillståndspliktig. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 
Oljeavfall, uppskattad mängd (max 5 ton) Impregnerat trä, uppskattad mängd (max 30 ton) 

Blybatterier, uppskattad mängd (max 30 ton) Elavfall, uppskattad mängd (max 50 ton) 

Övrigt avfall, ange typ Uppskattad mängd (totalt max 1 ton) 

Övrigt avfall, ange typ Uppskattad mängd (totalt max 1 ton) 

Övrigt avfall, ange typ Uppskattad mängd (totalt max 1 ton) 

Lagring och hantering av avfallet 

Företag/Namn Organisations- eller personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort 

Telefonnummer dagtid (även riktnr) Kontaktperson 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort 

Beskriv kort verksamheten och hur avfallet samlas in: 
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Upplysningar 
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts, om inte miljö- och 
samhällsbyggnads- förvaltningen bestämmer något annat. (SFS 2007:674). 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. 

Underskrift 
Datum 

Underskrift sökande Underskrift fastighetsägare 

Namnförtydligande Namnförtydligande fastighetsägare 

Beskriv hur avfallet lagras: 

Vem transporterar bort avfallet? 

Vart transporteras avfall? 

Beskriv vilka risker och störningar som lagring och hantering kan innebära för omgivningen. 

Datum 

Avgift 
För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut 
en avgift per timme nedlagd handläggningstid enligt 
gällande taxa.

Anmälan skickas till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
291 80 Kristianstads kommun 
eller via e-post till: kommun@kristianstad.se 

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan. 
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra 
av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter
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