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ANMÄLAN
om lagring av farligt avfall

Information

Skickas till:

Anmälan enligt miljöbalken 9 kapitlet 6 § och
miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kapitlet 10 §
och 29 kapitlet 51 §, prövningskod 90.60. En
komplett anmälan ska vara verksamhetsområde miljö
och bygg tillhanda senast 6 veckor innan
verksamheten ska startas. En avgift faktureras enligt
en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Ludvika kommun
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82 Ludvika

Verksamhet
Namn

Organisationsnummer

Besöksadress

E-postadress

Postadress

Telefonnummer dagtid

Postnummer och -ort

Kontaktperson

Mobilnummer

Huvudman om annan än ovanstående
Namn

Organisationsnummer

Besöksadress

E-postadress

Postadress

Telefonnummer dagtid

Postnummer och -ort

Kontaktperson

Mobilnummer

Fakturaadress om annan än ovan
Namn

Organisationsnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och -ort

Fakturareferens

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare om annan än sökande

Anmälan avser
 Ny verksamhet
 Ändring av befintlig verksamhet
 Annat
Varaktighet
 Tillsvidare

Planerat startdatum

 Tillfällig lagring

Från och med datum

Till och med datum

Hemsida

E-post

Ludvika kommun

www.ludvika.se

miljo.bygg@ludvika.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

771 82 Ludvika

Carlavägen 24
771 30 Ludvika

0240-860 00

0240-810 26

467-5088

212000-2270
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Befintliga tillstånd
 Tillstånd till transport av farligt avfall
 Bygglov
 Annat
Verksamhetsbeskrivning
Redovisa kortfattat verksamhetens inriktning samt arbetssätt och arbetstider, inkommande transporter med mera av betydelse

Mellanlagring av farlig avfall
Redovisa de avfallstyper inklusive EWC-kod och avfallsmängder som kommer att mellanlagras samt vem som
är transportör respektive mottagare.
Avfallstyp med EWC-kod, till
exempel spillolja, bilbatteri,
typ av köldmedium, typ av
elektronik

Mängd eller volym i kilo
eller liter per år

Transportör

Mottagare

3
Farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten
Redovisa de avfallstyper inklusive EWC-kod och avfallsmänder som uppkommer i den egna verksamheten samt
vem som är transportör respektive mottagare.
Avfallstyp med EWC-kod, till
exempel spillolja, bilbatteri,
typ av köldmedium, typ av
elektronik

Mängd eller volym i kilo
eller liter per år

Transportör

Mottagare

Egenkontroll
Gör en kortfattad beskrivning av den egenkontroll som utförs vid anläggningen bland annat vad som kontrolleras, typ av kontroll, hur ofta det sker, vem
som utför kontrollen, vilka journaler som förs.

4
Rutiner vid spill, läckage och haverier
Hantering där det finns risk för spill kommer att ske på

 Hårdgjord ogenomsläpplig yta
 Under tak
 Annan plats
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på den yttre miljön i händelse av spill, läckage med mera.

Bilagor
Obligatoriska bilagor

 Bilaga 1 Situationsplan eller karta med området för lagring markerat
 Bilaga 2 Skalenlig ritning över området för den planerade verksamheten
 Bilaga 3 Kopia på bygglov
Övriga bilagor

 Bilaga 4 Kopia på tillstånd till transport av farligt avfall
 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.

