Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
enligt kapitel 29, 35 § i förordning 2013:251 gäller för anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 för att återvinna
icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten om
föroreningsrisken är ringa.

Sökande
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Företagets namn

Organisationsnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Faktureringsadress om annat än ovan

Uppgifter om fastighetsägaren, om annan än sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

Ort

Typ av avfall som ska användas
Typ av avfall

Mängd avfall

Avfallets ursprung, ange fastighetsbeteckningen

Typ av verksamhet där avfallet uppstått

Ansvarig för avfallets ursprung
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Avfallets EWC-kod

Finns det kännedom eller risk för förhöjda halter i avfallet
Metaller

Ja

Nej

Osäker

Olja, bensin, med mera

Ja

Nej

Osäker

Bekämpningsmedel

Ja

Nej

Osäker

Klorerande lösningsmedel

Ja

Nej

Osäker

PAH

Ja

Nej

Osäker

PCB

Ja

Nej

Osäker

Annat:

Kan användningen av avfallet på något sätt vara skadligt för miljön eller människors hälsa?
Nej

Vet ej

Ja, beskriv på vilket sätt:

Hur och av vem transporteras avfallet?

Vad ska avfallet användas till?

Beskriv hanteringen av avfallet när det kommit till platsen där det ska användas:

Frågor gällande plan- och bygglagen
Hur mycket kommer markytan att höjas efter uppläggningen av avfallet? (skriv i meter)

Har bygglov/marklov sökts med anledning av detta ärende?
Ja

Nej

Beskriv platsen där avfallet ska användas för anläggningsändamål
Ligger platsen inom skyddsområde för vattentäkt?
Ja

Nej

Vet ej

Ligger platsen för användning av avfallet inom detaljplanerat område?
Ja

Nej

Vet ej

Ligger platsen för användning av avfallet inom område med landskapsbildsskydd?
Ja

Nej

Vet ej

Ligger platsen inom strandskyddsområde?
Ja

Nej

Vet ej
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Avstånd till (ange meter):
Egen vattentäkt

Närmsta grannes vattentäkt

Egen bostad

Närmsta grannes bostad

Närmsta dike eller täckdike

Närmsta bäck, vattendrag eller å

Annan störningskänslig verksamhet

Samråd
Redogör för eventuella samråd som skett med närboende eller andra berörda (exempelvis Länsstyrelsen eller
Trafikverket) i samband med anmälan.

Jag lämnar ytterligare uppgifter:

Jag bifogar en situationsplan eller karta över området
Jag bifogar provtagningsresultat från massorna (om prover är tagna)

Anmälan ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan planerad användning av avfallet om inget
annat anges. En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige och finns på
vår webbplats hallstahammar.se.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Hallstahammars kommun, Bygg- och miljönämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

