Anmälan om återvinning av
avfall för anläggningsändamål
(till exempel schaktmassor)
Enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordning
(2013:251), kod 90.141 C

Sökande
Namn/företag

Org.nr./pers.nr

Gatuadress
Telefon/mobil

Kontaktperson
Postnummer och ort
Kommunicering via e-post?
Ja
Nej

E-postadress

Sökande är
Fastighetsägare

Entreprenör

Annan

Beskrivning av platsen där avfallet ska återvinnas
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Nuvarande markanvändning på platsen
Jordbruksmark
Skogsmark
Industrimark
Annan
Det finns kännedom eller misstanke om förorening i marken på uppläggningsplatsen
Nej
Ja, ange vad
Ska verksamheten bedrivas inom
Avstånd till närmaste vattentäkt/enskild brunn
Ja
Nej
vattenskyddsområde?
meter
Ska verksamheten bedrivas inom
Avstånd till sjö/vattendrag
Ja
Nej
strandskyddsområde?
meter
Ska verksamheten bedrivas inom
Avstånd till bostäder
Ja
Nej
detaljplan?
meter

Beskrivning av avfallet som ska användas
Typ av avfall som ska användas
Beskriv vilka föroreningar avfallet kan innehålla (både synliga och icke synliga)
Beskriv eventuella undersökningar av avfallet
Exempel på traditionella anläggningsmaterial som avfallet ersätter
Avfallets ursprung/hämtställe
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Beskrivning av konstruktionen/användningen
Syfte med konstruktionen/användningen
Uppskattad mängd avfall totalt i konstruktionen

Uppskattad mängd avfall per år

Planerad fyllnadshöjd (markprofil kan bifogas)

Ange under vilken period som uppläggning planeras

Beskrivning av uppläggningsarbetet och skyddsåtgärder
Typ av maskiner som ska användas på platsen

Antal transporter till och från platsen per dag

Arbetstider under måndag-fredag

Eventuell övrig arbetstid

Ange vilka kemiska produkter som används exempel bränsle, smörjmedel och vägsalt
Åtgärder för att kontrollera inkommande avfall exempelvis rivningsmaterial, betong och schaktmassor
Åtgärder för att dämpa buller
Åtgärder för att motverka dammspridning
Åtgärder för att förhindra vattenförorening exempelvis beredskap för spill
Eventuellt kompletterande information för att beskriva verksamheten och dess miljöeffekter

Bilagor
En situationsplan (skalenlig) som visar anläggningens placering och transportvägar ska bifogas. Vid förekomst
av markprofiler, vattendrag och vattentäkt ska detta markeras på situationsplanen.
Anläggningens placering (obligatorisk)
Transportvägar (obligatorisk)
Markprofiler, före och efter utfyllnad
Vattendrag
Vattentäkter

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

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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