Anmälan om mellanlagring
och/eller bearbetning av avfall
såsom schaktmassor, stubbar,
asfalt
Enligt miljöprövningsförordning (2013:251) 29 kap. 49 § och 41 §

Anmälan avser
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
(mer än 10 ton och mindre än 10 000 ton). 90.40 C
Anläggning för mekanisk bearbetning (t.ex. sållning) av annat avfall än farligt avfall
(mindre än 10 000 ton). 90.110 C

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

Fastighet för mellanlagring och/eller bearbetning
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Avstånd till område för fritidsbebyggelse och rörligt
Avstånd och ljudnivå vid närmaste verksamhet
exempel vårdlokal och förskola
frilufsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor
meter
meter
dBA
Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostad
Ljudnivå på 10 m avstånd från maskiner
meter
dBA
dBA
Är grannar upplysta om planerade åtgärder
Inom vattenskyddsområde
Ja
Nej
Ja
Nej
Nuvarande markanvändning på platsen
Jordbruksmark
Skogsmark
Industrimark
Annan
Det finns kännedom eller misstanke om förorening i marken eller på platsen
Nej
Ja, ange vad

Beskrivning av verksamheten
Anmälan gäller
Ny verksamhet

Befintlig verksamhet

Ändrad verksamhet

Maximala mängder avfall som kommer mellanlagras
Mängd avfall som kommer mekaniskt bearbetas per
vid något enskilt tillfälle
år
ton
ton
Typ av avfall som ska mellanlagras/bearbetas exempelvis rivningsmaterial, betong, stubbar, schaktmassor
Åtgärder för att iordningställa platsen för mellanlagring och/eller bearbetning exempelvis nedtagning av skog,
uppfyllnad
Typ av maskiner som ska användas på platsen

Antal transporter till och från verksamheten per dag

Arbetstider under måndag-fredag

Eventuell övrig arbetstid

Ange vilka kemiska produkter som används exempel bränsle, smörjmedel och vägsalt
Cistern finns
Nej

Ja, ange cisternens volym

kubikmeter

Eventuellt kompletterande information för att beskriva verksamheten och dess miljöeffekter

Åtgärder för att förhindra olägenheter
Åtgärder för att kontrollera inkommande avfall exempelvis rivningsmaterial, betong, stubbar, schaktmassor
Åtgärder för dämpa buller och motverka dammspridning
Åtgärder för att förhindra vattenförorening exempelvis beredskap för spill
Åtgärder för återställning av platsen

Information
Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige.
Med anmälan ska följande bilagor lämnas:



Skalenlig situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och
bostäder där verksamheten planeras.
Eventuella sammanställningar av massberäkningar, analysprotokoll eller annat.

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
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