
Anmälan om lagring av farligt 
avfall som en del av att samla in 
avfall
Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap 51 §

Sökande 
Namn/företag Organisationsnummer/personnummer 

Gatuadress Postnummer och ort 

Telefon/mobil Kontaktperson 

E-postadress Kommunicering via e-post? 
 Ja  Nej 

Sökande är 
 Fastighetsägare  Entreprenör  Annan 

Uppgifter om var mellanlagring sker 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Fastighetsadress Postnummer och ort 

Avfall som avses mellanlagras vid ett eller samma tillfälle1 

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 och uppskattad mängd (max 1 ton) 

Uttjänta motordrivna fordon (max 50 ton) 

1. Om du avser att lagra mer farligt avfall vid ett och samma tillfälle än vad som anges inom paratens, är verksamheten
tillståndspliktig. Tillstånd söks hos länsstyrelsen i Jönköping.



Information om personuppgiftshantering  
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett 
säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter 
som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt.  
Läs mer https://kommun.vetlanda.se/gdpr 

Lagring och hantering av avfall 
Kortfattad beskrivning av verksamheten samt hur avfallet samlas in 

Hur lagras avfallet? 

Vem transporterar avfallet? 

Vart transporteras avfallet? 

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

Beskriv åtgärder för att minska risker och störningar 

Övriga upplysningar 

Information 
Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige. 

Farligt avfall får endast transporteras av transportör som har tillstånd från länsstyrelsen. Små mängder avfall 
får transporteras utan tillstånd, men en anmälan till länsstyrelsen krävs.  

Skicka till 
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda 
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se 

För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation. 

https://kommun.vetlanda.se/gdpr
mailto:miljo.bygg@vetlanda.se
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