Anmälan om användning av avfall för
anläggningsändamål
Blanketten gäller för anmälan av användning av schaktmassor, byggmaterial eller annat avfall enligt
29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).
Sökande

Namn/verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Person-/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon/Mobiltelefon

E-post adress

Utförare/Entreprenör (om annan än sökande)
Företagets namn

Person-/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon/Mobiltelefon

E-post adress

Telefon/Mobiltelefon

E-post adress

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn

Fakturaadress

Namn/verksamhetens namn

Postadress

Postnummer

Referensnummer

Postort

Beskrivning av anläggningen

Anläggningens plats (ange fastighetsbeteckning)

Ange tid för utfyllnad (start- och slutdatum)

Anläggningens koordinater (mittpunkt) eller markera anläggningen tydligt på karta.

____________________________________
Koordinaterna hämtade från:

 Google Maps

 Apple Kartor

 Annat____________________________

Beskriv syftet för anläggningen. Vad ska anläggningen användas till?

Beskriv teknisk utformning och funktionskrav på respektive konstruktionsdel där avfall ska återvinnas. Redovisa på ritning var respektive
avfall ska användas i anläggningen.

Är anläggningen en del/etapp av ett större projekt? Planerar ni ytterligare etapper?

 Ja, ange projekt/etapper:

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

 Nej
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Vad används platsen till idag där anläggningen ska ligga?

Har du/ni sökt eller kommer ni att söka andra tillstånd/dispenser? Bifoga detta med anmälan.

Beskriv mottagningsrutiner

Avfallets innehåll och ursprung

Avfallets ursprung (ange plats, projekt och fastighetsbeteckning)
Avfallets innehåll. Ange avfallskod enligt Avfallsförordning (2011:927) samt typ (t.ex. betong)

Total mängd avfall (ton)
Specificera mängd av respektive avfall (ton)

Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen där avfallet kommer ifrån? Historik? Finns dokumentation/utredningar bifoga detta.

Har provtagning utförts på avfallet?

 Ja

Har undersökning gjorts om invasiva arter
förekommer på platsen där avfallet hämtas?

 Nej

 Ja

 Nej

Bedömning av risker

Bedömer du/ni att projektet medför någon påverkan på omgivningen?

 Buller  Utsläpp  Grundvatten  Ytvatten  Luft  Mark  Naturvärden  Annat____________
Hur stor bedömer du/ni att risken enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” för projektet är
totalt? Om undersökningar gjorts bifoga detta.

 Mindre än ringa risk

Ringa risk

Mer än ringa risk

Bilagor

Uppge vilka bilagor du/ni bifogar anmälan

Underskrift
Ort och datum
Ifylld blankett skickas till: miljo@alingsas.se eller Miljöskyddsnämnden, 441 81 ALINGSÅS
Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68,
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

Till anmälan ska du bifoga följande
Situationsplan där följande framgår:
• fastighetsbeteckning
• anläggningens placering
• anläggningens markprofil före och efter utfyllnad (specificera fraktioner)
• vattendrag inom påverkansområdet
• vattentäkter, dricksvattenbrunnar, avstånd till vatten- och energibrunnar inom 300 m
• transportvägar till och från anläggningen
• grannfastighet/närboende inom påverkansområdet
Hur vi hanterar din anmälan
Vi kommer att granska uppgifterna som du/ni lämnat i anmälan. Det kan krävas mer
underlag beroende på avfallets ursprung och förutsättningar på platsen för anläggandet
bland annat. Om vi behöver mer underlag begär vi en komplettering från dig/er. När vi
bedömer att anmälan är komplett är handläggningstiden 6 veckor. Du får då ett beslut på
hur vi bedömt din anmälan.
Sökandes/verksamhetsutövarens ansvar
Det är ditt/ert ansvar som verksamhetsutövare att redogöra vilken påverkan användningen
av avfallet kan innebära på aktuell plats. Flera av de bedömningar som behöver göras i
samband med återvinning av avfall för anläggningsändamål kräver erfarenhet och
kompetens inom aktuellt sakområde. Som verksamhetsutövare måste du/ni därför kalkylera
med en kostnad för konsult när en anmälan ska upprättas, om inte risker för miljö och
människor är uppenbart små under och efter anläggning.
Mer information hittar du på Alingsås kommuns hemsida
https://www.alingsas.se/sjalvservice/schaktmassor
Registrering av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i
miljöskyddskontorets datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i
bilagan ”Så behandlar vi dina personuppgifter”.
Avgift
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för miljöskyddsnämndens verksamhet enligt
miljöbalken. Avgiften för handläggning av anmälan om användning av massor eller avfall för
anläggningsändamål för år 2020 är 950 kronor/timme. Handläggningstid är all tid som vi
behöver lägga på utredningen av anmälan så som till exempel granskning, inläsning,
platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. Du/ni får betala handläggningsavgiften
även om anmälan återtas eller om vi beslutar att avslå anmälan. Mer information om taxan
hittar du på https://www.alingsas.se/miljotaxa

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
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