1 (3)
ANMÄLAN OM ATT ÅTERVINNA AVFALL FÖR
ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL
Verksamhetskod 90.141 anmälningsplikt C enligt 29 kap 35 §
Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Bygg- och miljöförvaltningen

Anmälan inlämnas i god tid (6 veckor innan start) i 2 ex och ska innehålla de uppgifter och kartmaterial som preciseras nedan. En avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt fastställd taxa.
Markera in detta på en karta, skala ca 1:10 000, som bifogas anmälan
• Upplagsområdet
• Privata och kommunala yt- och grundvattentäkter
• Sjöar, vattendrag och diken
• Bostäder och annat som kan påverkas av åtgärden

Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning:

Organisationsnr:

Sökandes namn:

Tel:

Adress:

E-post:

Postnr:

Ort:

Kontaktperson/exploatör/miljöansvarig:
Kontaktpersons tel:

Kontaktpersons e-post:

Fastighetsägare:

Tel:

Adress:

Postnr:

Ort:

Verksamhetsbeskrivning
Följande avfallsmassor avses användas för följande ändamål (redovisa olika avfallsslag för sig)
Avfallsslag 1 (tex betongkross från rivning, bjälklag, armeringsjärn
etc):.........................................................................
Avfallsskod/er: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Var kommer avfallsmassorna ifrån: …………………………………………………………………………………………….…….....
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………….
Vad innehåller avfallsmassorna (tex lättbetong, organiskt material, föroreningshalter etc)
…………………………..…..…..
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…
Är avfallet inert:

ja

nej

blandat

Finns organiskt material inblandat i avfallet:

ja

nej

Om ja, hur många procent: …………....%

Kan avfallsmassorna innehålla förorening:

ja

nej

Om ja, vilka föroreningar: ………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Finns provtagningsanalyser för avfallet:

ja

nej

Om ja så ska analyserna bifogas.

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..………….
Till vilken typ av plats ska avfallsmassorna till (visas även på karta) (tex gräsmatta, rivningskällare):
……………………..….……
………………………………………………………………………………………………….…..............................................................
Mängd: ………………………. m3

……………………….. ton

Ändamålet med återvinnandet av avfallsmassorna (syftet) (tex anläggande av vändplan): ………….…….
…………………………………………………………………………….........................................................................................
Postadress
Bygg- och miljöavdelningen
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Besöksadress
Kungsgatan 6

Telefon
0270/750 00

Bankgiro
192-3473

E-post
bygg.miljonamnden@soderhamn.se
Org. nr
212000-2353
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Avfallsslag 2 (tex betongkross från rivning, bjälklag, armeringsjärn etc):................................................................................
Avfallsskod/er:.....................................................................................................................................................
Var kommer avfallsmassorna ifrån: ………………………………………………………………………….……………..…….…...
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………….……………
Vad innehåller avfallsmassorna (tex lättbetong, organiskt material, föroreningshalter etc)
…………………………………………...…..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
Är avfallet inert:

ja

nej

blandat

Finns organiskt material inblandat i avfallet:

ja

nej

Om ja, hur många procent:……………..%

Kan avfallsmassorna innehålla förorening:

ja

nej

Om ja, vilka föroreningar: …………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Finns provtagningsanalyser för avfallet:

ja

nej

Om ja så ska analyserna bifogas.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Till vilken typ av plats ska avfallsmassorna till (visas även på karta) (tex gräsmatta, rivningskällare):
……………………..….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…....
Mängd: ………………………. m3

……………………….. ton

Ändamålet med återvinnandet av avfallsmassorna (syftet) (tex anläggande av vändplan): ……………………………...
…………………………………………………………………………….........................................................................................

Avfallsslag 3 (tex betongkross från rivning, bjälklag, armeringsjärn etc):...............................................................................
Avfallsskod/er:....................................................................................................................................................
Var kommer avfallsmassorna ifrån: …………………………………………………………………………………………..……...
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…
Vad innehåller avfallsmassorna (tex lättbetong, organiskt material, föroreningshalter etc) ……………………………..…..…..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……
Är avfallet inert:

ja

nej

blandat

Finns organiskt material inblandat i avfallet:

ja

nej

Om ja, hur många procent: …………...%

Kan avfallsmassorna innehålla förorening:

ja

nej

Om ja, vilka föroreningar: ………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
Finns provtagningsanalyser för avfallet:

ja

nej

Om ja så ska analyserna bifogas.

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….……
Till vilken typ av plats ska avfallsmassorna till (visas även på karta) (tex gräsmatta, rivningskällare):
……………………..….……
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…....
Mängd: ………………………. m3

……………………….. ton

Ändamålet med återvinnandet av avfallsmassorna (syftet) (tex anläggande av vändplan): ……………………..……...
…………………………………………………………………………….........................................................................................
Postadress
Bygg- och miljöavdelningen
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Besöksadress
Kungsgatan 6

Telefon
0270/750 00

Bankgiro
192-3473

E-post
bygg.miljonamnden@soderhamn.se
Org. nr
212000-2353
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Omgivningsbeskrivning
Avstånd till privat yt- eller grundvattentäkt:

m

Avstånd till kommunal yt- eller grundvattentäkt:
Avstånd till sjöar:

m

m

Avstånd till vattendrag:

m

Avstånd till diken:

m

Avstånd till närmaste bostad:

m

Förslag till alternativa lokaliseringar (markeras även på karta)

Ort och datum

Sökandes underskrift

Information om behandling av personuppgifter. Söderhamns kommun skyddar din integritet
enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar används endast för att
handlägga ditt ärende. Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna
handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och
sekretesslagen och Arkivlagen. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller
begränsning av dina personuppgifter kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt
dataskyddsombud dataskyddsombud@kfhalsingland.se. För mer information se
www.soderhamn.se

Postadress
Bygg- och miljöavdelningen
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Besöksadress
Kungsgatan 6

Telefon
0270/750 00

Bankgiro
192-3473

E-post
bygg.miljonamnden@soderhamn.se
Org. nr
212000-2353

