
 

 

 

 

 

 

ÅMÅLS KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Miljöenheten 

Anmälan om återvinning av  
icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål 
enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251)  

 

 

Postadress  
Box 62  
662 22 Åmål 

Besöksadress 
Kyrkogatan 2 
  

Telefon  
0532-170 00 
 

E-post  
bygg.miljo@amal.se 
 

 

Skickas till: Åmåls kommun  
 Miljöenheten 
 Box 62 
 662 22 Åmål 

 
 

Sökande 

Verksamhetsutövare  Person-/organisationsnummer 

Adress   

Postnummer  Ort  

Fakturaadress  Ev. referenskod 

Postnummer Ort 

Telefonnummer  E-postadress  

Kontaktperson (namn) 

Telefonnummer  E-postadress 

 

Anläggningsplats 

Fastighetsbeteckning 

Besöksadress 

Postnummer Ort 

Fastighetsägarens namn  

Telefonnummer  E-postadress 
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Postadress  
Box 62  
662 22 Åmål 

Besöksadress 
Kyrkogatan 2 
  

Telefon  
0532-170 00 
 

E-post  
bygg.miljo@amal.se 
 

 

 

Utförare/entreprenör om annan än sökande 

Företag Organisationsnummer 

Kontaktperson  

Telefonnummer E-postadress 

Adress  

Postnummer  Ort 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Avfallsmängd (ton) Fyllnadshöjd (m) Area 
(m2) 

Ange de datum 
mellan vilka 
verksamheten 
kommer att pågå 

Ange tid under dygnet 
då verksamheten 
kommer att pågå (t.ex. 
08:00-17:00) 

     

Typ av avfall Avfallskod (sexsiffrig avfallskod enligt bilaga 4 i 
avfallsförordningen (2011:927)) 

  

Avfallets ursprungsplats och beskrivning av de verksamheter som förekommit där 
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Postadress  
Box 62  
662 22 Åmål 

Besöksadress 
Kyrkogatan 2 
  

Telefon  
0532-170 00 
 

E-post  
bygg.miljo@amal.se 
 

 

 

Beskriv utförligt syfte/ändamålet med avfallsåtervinningen   

 

På vilket sätt har avfallet riskbedömts? Hur säkerställs det att avfallet som ska återvinnas inte är 
förorenat? Har provtagning utförts? 

 

Beskriv anläggningsplatsens närmaste omgivningar, t.ex. transportvägar och eventuella, inom 200 m 
förekommande, vattendrag, dricksvattentäkter etc.  

 

Riskerar avfallsåtervinningen att förorena mark eller vatten, t.ex. genom utlakning från avfallet till 
närliggande vattendrag? Gör en bedömning av och beskriv de eventuella störningar för 
omgivningen/miljön som avfallet kan tänkas förorsaka.  
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Postadress  
Box 62  
662 22 Åmål 

Besöksadress 
Kyrkogatan 2 
  

Telefon  
0532-170 00 
 

E-post  
bygg.miljo@amal.se 
 

 

 

Beskriv hur avfallet ska transporteras till anläggningsplatsen – transportör, transportsätt och 
transportvägar 

 

Beskriv hur avfallet ska anläggas. Kommer körning att behöva ske i bevuxen terräng? 

 

Ange avstånd och riktning från anläggningsplatsen till närmast förekommande bostäder. Gör en 
bedömning av och beskriv de eventuella störningar, i form av buller, damning etc., som verksamheten 
kan tänkas förorsaka boende. Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? 

 

 

Markbeskaffenhet inom anläggningsplatsen  

 Lera   Morän/pinnmo  Sand/grus 

 Ytligt berg   Annat…………………………………………………………..... 

 

Till anmälan ska bifogas  

 Bilaga 1: Skalenlig och höjdsatt karta, med ritning över verksamheten. Eventuella vattendrag, 
dricksvattentäkter etc. markeras på kartan. 

 Bilaga 2: Bilder över anläggningsplatsen 

 Bilaga 3: Analysrapport, provtagning 
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Postadress  
Box 62  
662 22 Åmål 

Besöksadress 
Kyrkogatan 2 
  

Telefon  
0532-170 00 
 

E-post  
bygg.miljo@amal.se 
 

 

 

Avgift 

Avgift för handläggning av anmälan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning och 
tillsyn.  

 

Behandling av personuppgifter 

Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och 
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi 
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende 
på ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen 
och/eller med andra myndigheter. 

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa 
förutsättningar ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att 
begränsa eller invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat 
en sådan laglig grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor) 

Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och 
miljönämnden. 

 

Sökandes underskrift 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 

Datum Ort 
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