Bygg- och miljönämnden
Miljökontoret

Anmälan

Anmälan om återvinning av avfall för
anläggningsändamål – kod 90.141
enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap 35 §
miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188).

1. Person- och kontaktuppgifter
Förnamn

Efternamn

Organisationsnummer/Personnummer

Bostads-/gatuadress

Postnummer

E-post

Telefon-/mobilnummer (dagtid)

Fakturadress och referens

Fastighetsägare

2. Projektbeskrivning

Ort

Projektansvarig/byggherre

Telefon dagtid

Ev. underentreprenör

Kontaktperson, telefon dagtid

Slutkund

3. Beskrivning av uppläggningen

Fastighetsbeteckning för fastigheten där uppläggningen ska ske
Beskrivning ändamål/syfte med uppläggningen
Volym

m3

Fyllnadshöjd

Ange startdatum - slutdatum

Arbetstider

Avstånd till vattendrag

Avstånd till vattentäckt

m

Varifrån kommer avfallet (kommun och fastighetsbeteckningen)
Vilka föroreningar bedömer du att materialet innehåller?
Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen (beskriv avfallets ursprung)
Beskriv omgivningen och nuvarande markanvändning
Avstånd till bostäder

m

Avstånd till fritidsbostäder

Ligger platsen inom strandskyddat område?
Nej
Ja

Ligger platsen inom planlagt område?
Ja
Nej

Beskriv eventuella störningar på omgivningen som kan uppkomma

Beskriv de skyddsåtgärder som du tänker vidta

Beskriv kontroll och dokumentation av mottagningen

m

m

m

Ligger platsen inom vattenskyddsområde?
Ja
Nej

Har provtagning av avfallet utförts?
Ja, analysprotokoll bifogas

Nej

Har provtagning utförts på uppläggningsplatsen för att kontrollera bakgrundshalterna?
Ja, analysprotokoll bifogas
Nej

4. Kartmaterial

Uppläggningens placering ska ritas ut på en situationsplan (karta), som bifogas denna anmälan. I kartan ska även framgå:
-fastighetsbeteckning
-anläggningens placering
-markprofil före och efter utfyllnad
-vattendrag
-vattentäkter
-transportvägar
-grannfastighet/närboende

5.

Underskrift

Ort och datum

Ort och datum

Sökandes underskrift

Fastighetsägarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Information

Tänk på att anmäl åtgärden i god tid innan den påbörjas, minst 6 veckor innan. Bygg- och miljönämnden tar ut
en avgift för handläggningen av ansökan enligt gällande taxa.
De uppgifter som lämnas i denna blankett registreras i vårt ärendehanteringssystem Vision. Hur vi hanterar
personuppgifter hittar du på www.astorp.se/gdpr

Blanketten skickas till:
Åstorps kommun
Miljökontoret
265 80 Åstorp
miljo@astorp.se

