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

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Miljöenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål

Sökande
Verksamhetsutövare

Person-/organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fakturaadress
Postnummer

Ev. referenskod
Ort

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktperson (namn)
Telefonnummer

E-postadress

Anläggningsplats
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer

Ort

Fastighetsägarens namn
Telefonnummer

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

E-postadress

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Utförare/entreprenör om annan än sökande
Företag

Organisationsnummer

Kontaktperson
Telefonnummer

E-postadress

Adress
Postnummer

Ort

Uppgifter om anläggningen
Beskriv utförligt syfte/anledningen till att anläggningen behöver byggas

Ange vad som ska byggas (väg, bullervall etc.). Ritning över anläggning ska bifogas som situationsplan
med höjdprofil och beskrivning över var i konstruktionen materialet ska placeras

2

Hur stor markyta kommer att tas i anspråk för anläggningen (m )
Ange fyllnadshöjd i meter

Hur ska avfallet behandlas? Ange de metoder som ska användas för att behandla avfallet, så som
sortering, bearbetning

Byggperiod för anläggningen*

Startdatum:

Slutdatum:

*Längre än 1 år kräver motivering

Arbetstider

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Beskrivning av avfallet som ska användas
Ange typ av avfall som ska användas

Ange mängd av respektive avfallstyp som ska användas (ton och m3)

Ange plats där avfallet/material har sitt ursprung tex fastighet eller vägnummer/vägsträcka (bifoga karta)

Kommer massor från anläggning, tex väg/vägdiken, banvall, riven byggnad?

Har någon verksamhet som kan ha förorenat massorna funnits på platsen tidigare såsom industri, bensinstation, annan lagring
av kemikalier/petroleumprodukter etc.

Nej
Ja, ange vad:

Beskriv massorna/avfallet, vad består de av, t.e.x. avfallstyp, kornstorlek, innehåll av organiskt material,
kvistar

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Har massorna inblandning av annat material, tex metall, plast, glas, gummi, isolering, trä?

Nej
Ja, ange vad:

Beskriv mottagningsrutiner (för att säkerställa materialkvalitén om någon annan levererar materialet)

Kommer materialet/avfallet ligga lagrat innan det används för anläggningsändamålet?

Nej
Ja, ange var och hur länge:

Ansvarig person för avfallets ursprung och innehåll, inkl. kontaktuppgifter

Beskrivning av plats och omgivning
Beskriv nuvarande och planerad markanvändning där avfallet ska användas

Beskrivning av underliggande mark
Lera/matjord

Morän/pinnmo

Sand/grus

Annat, ange vad:

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Ligger platsen inom något av följande
Skyddsområde för vattentäkt

Ja

Nej

Skyddat område för natur och/eller kultur

Ja

Nej

Strandskyddat område

Ja

Nej

Gammal täkt eller ravin

Ja

Nej

Våtmark

Ja

Nej

Avstånd till vattendrag
Avstånd till vattentäkt, bostäder

Transporter
Uppskatta totala antalet lastbilstransporter som behövs för att frakta materialet till anläggningsplatsen
Uppskatta maximala antalet lastbilstransporter per dygn som ska komma med material till anläggningsplatsen:

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

Miljöpåverkan
Beskriv störningar; buller, antal transporter, damning, påverkan på vattendrag. Riskerar
avfallsåtervinningen att förorena mark eller vatten, t.ex. genom utlakning från avfallet till närliggande
vattendrag?

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Skyddsåtgärder
Beskriv skyddsåtgärder för att motverka grumling, lakning, bullerstörning, damning etc. under
byggnadstiden och planerade åtgärder för övervakning och kontroll

Till anmälan ska bifogas


Bilaga 1: Situationsplan med den planerade anläggningen, närmaste bostadshus, närmast
vattentäkter, sjöar/vattendrag samt vägar (obligatorisk)



Bilaga 2: Situationsplan över plats där massorna har sitt ursprung (obligatorisk)



Bilaga 3: Ritning över anläggning ska bifogas som situationsplan med höjdprofil med beskrivning
över var i konstruktionen materialet ska placeras (obligatorisk)



Bilaga 4: Bilder över anläggningsplatsen



Bilaga 5: Analysresultat och uppgifter om hur provtagningen skett

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

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

