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Information 

Anmälan enligt miljöbalken 9 kapitlet 6 § och 

miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kapitlet 

49 §. Se informationen på sidan 2. 

ANMÄLAN 

om lagring av avfall 

Skickas till: 

Ludvika kommun 

Kultur- och samhällsutveckling förvaltningen

Verksamhetsområde miljö och bygg 

771 82 Ludvika 

Verksamhet 
Namn Organisationsnummer 

Besöksadress E-postadress 

Postadress Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Postnummer och -ort Kontaktperson 

Fakturaadress om annan än ovan 
Namn Organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer och -ort Fakturareferens 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Fastighetsägare om annan än sökande 

Avfallstyper 

Sort Avfallskod Mängd per tillfälle Lagringstid Användningsområde 
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Verksamhetsbeskrivning 

Lokalisering 
Ligger verksamheten inom ett industriområde? 

 Ja  Nej 
Ligger verksamheten inom skyddsområde för vattentäkt? 

 Ja  Nej 
Ange avstånd till bostäder och lokaler för till exempel vård och undervisning 

Ange avstånd till dagvattenbrunnar, vattentäkt, vattendrag och sjö 

Arbetstider 

Har berörda grannar blivit upplysta om planerad verksamhet? 

 Ja  Nej 

Åtgärder för att förhindra damm, buller och vattenföroreningar 
Bullerdämpande åtgärder 

Dammbekämpande åtgärder 

Dagvatten avleds till 

Reningsmetod för dagvatten 
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Mätning och kontroll 
Beskriv de rutiner som finns för ankomstkontroll av avfall 

Driftstörningar 
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på yttre miljö 

Bilagor 

 Bilaga 1 Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder och 

platsen för lagring av avfall 

 Bilaga 2 Verifiering som visar att fastighetsägaren är informerad om verksamheten  

 Bilaga 3 

 Bilaga 4 

 Bilaga 5 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 

Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr. 
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Blankettanvisning och information 

Laghänvisning 

Övrig information 

Avgift 

Enligt miljöbalken 9 kapitlet 6 § och miljöprövningsförordningen 29 kapitlet 

49 § (2013:251) kod 90.40. 

Lagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden är större 

än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle (kod 90.40). 

Avfallskod är avfallstyp enligt bilaga 4 i avfallsförordningen (2011:927). 

En komplett anmälan ska vara Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens 
verksamhetsområde miljö och bygg tillhanda senast 6 veckor innan 

verksamheten ska startas.  

Avgift för handläggning av anmälan av avfall faktureras enligt en taxa som har 
beslutats av kommunfullmäktige. 
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