ANMÄLAN OM ANVÄNDNING AV
AVFALL FÖR ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL
Blanketten skickas till:
Västerviks kommun
Miljö och byggnadskontoret
593 80 Västervik

9 KAP 6 § miljöbalken, 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen
Tänk på att ansökan måste vara komplett för att
den ska kunna behandlas. Avgift för handläggning
tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Telefon: 0490-25 40 00
E-post: mbn@vastervik.se

Administrativa uppgifter om verksamhetsutövaren
Verksamhetsutövare
Adress

Organisationsnummer
Postnummer

Ort

Faktureringsadress, om annan än ovan
Kontaktperson
Telefon, kontaktperson

E-post, kontaktperson

Administrativa uppgifter om entreprenören (fyll i om annan än verksamhetutövaren)
Entreprenör
Adress

Organisationsnummer
Postnummer

Ort

Kontaktperson
Telefon, kontaktperson

E-post, kontaktperson

Uppgifter om fastigheten där avfallet ska användas
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Adress
Telefon, kontaktperson

Postnummer

Ort

E-post, kontaktperson

Eventuell kontaktperson
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Uppgifter om avfallet (massorna)
Syftet med uppläggningen av avfallet, massorna

Beskriv kortfattat hur materialet kommer att användas och hur anläggningsarbetet ska utföras

Typer av avfall som ska användas

Uppskattad mängd
(ton, m³)

Fyllnadshöjd (m)

Avfallskod (bilaga 4 avfallsförordningen 2011:927)

Avfallets ursprung

Om avfallet kommer från rivning av byggnad, vad har byggnaden tidigare använts till?

Beskriv vilken sortering som ska ske av avfallet innan användning

Transportör av avfallet

Har transportören tillstånd till transport av avfall?
Ja

Nej

Kan avfallet blivit utsatt för någon typ av förorening?
Ja

Nej

Om ja - ange vilken typ av förorening?
Hur kan massorna vara skadliga för miljön?
Bifoga eventuella analysprotokoll

Beskriv om särskilda skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera risken för att föroreningar sprids

September 2017
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Tidplan och arbetstider, ange start- och slutdatum

Beskrivning av plats
Beskriv hur omgivningen ser ut och nuvarande markanvändning där avfallet ska användas
Typ av jord (t ex lera, grus, morän)
Avstånd till bostäder

Finns det dricksvattenbrunnar i närheten?
Ja

Nej

Om ja, ange avstånd (m)
Sluttar området?
Ja

Nej

Skyddsområde för dricksvatten?
Ja

Nej

Vet inte

Nej

Vet inte

Nej

Vet inte

Finns det vattendrag i närheten?
Ja
Strandskyddat område?
Ja

Beskriv hur platsen kommer att göras i ordning efter avslutad uppläggning

Bifogad karta
En karta, situationsplan ska bifogas - med markerat område för uppläggningen (avfallets placering) samt
markering för eventuella vattendrag, dricksvattenbrunnar och skyddsområde för dricksvatten.

Anmälan ska skickas in i god tid innan arbetet påbörjas. Miljö- och byggnadskontoret ska
godkänna användningen innan arbetet kan påbörjas.
Underskrift
......................................
Datum
......................................
Ort

...................................................................
Namnteckning

September 2017

...................................................................
Namnförtydligande
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