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Om miljöfarlig verksamhet

avfall för anläggningsändamål,
Enligt 9 kap 6 § miljöbalken

Sökanden
Namn:

Adress:

Personnr/Org.nr:

Postnummer och ort:

Telefon dagtid:

Faktureringsadress (om annan än postadress):

Postnummer och ort (faktureringsadress):

Fakturareferens:

E-post:

Kontaktuppgifter till konsult eller entreprenör
Firma:
Telefon dagtid:

Namn:
E-post:

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning:

Fastighetens adress:

Fastighetsägare:

Telefonnummer till fastighetsägare:

Anmälan avser kod 90.14 ” Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.” enligt Miljöprövningsförordningen
2013:251.

Beskrivning av verksamheten
Typ av massor som skall användas

Mängd i ton

Volym i m3

Krossad asfalt
Krossad betong
Rena schaktmassor
sten, lera, matjord, grus eller morän?
Annat:
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Varifrån kommer massorna?

Vad ersätter avfallet för material?
Har de provtagits? Har utlakningstest gjorts? (Analysresultat ska i så fall bifogas)

Vad är syftet med anläggningsändamålet?
Under hur lång tid beräknas arbetet pågå?

Dagar och arbetstider?

Vilken typ av maskiner kommer att användas?
Vilka åtgärder vidtas för att förhindra buller och damning?
Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn?

Är brunnen grävd

Avstånd till närmaste dike, vattendrag eller sjö?

Namnge vattendrag eller sjö:

eller borrad

?

Beskriv miljöpåverkan av uppläggningen (så som påverkan på mark, vattendrag och föroreningsnivå)
samt vilka skyddsåtgärder som kommer vidtas:

Bilagor
Till anmälan/ansökan ska bifogas:

Skalenlig karta med ritning över verksamheten inkl. vattenbrunnar, vattendrag mm
obligatorisk

Analysresultat

Information
Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen bestämt något annat.
Anmälningshandlingarna kan kompletteras i efterhand, men det underlättar om de redan från början är
fullständiga. Det ger också möjlighet till kortare handläggningstid.

Avgift

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras
årligen.

Underskrift
Ort och datum:
Namnunderskrift:

Namnförtydligande:

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem.
Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.
Ifylld blankett skickas till:

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
432 80 Varberg

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter

