Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål
Enligt 29 kap. 35§ Miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetskod 90.141 C
2019-03-01

Sökande/verksamhetsutövare

*Fält som måste fyllas i

Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)*

Person-/organisationsnummer*

Adress*

Kontaktperson (om bolag)

Post-nr*

Telefon*

Postort*

Mobiltelefon*

E-post

Fakturaadress om annan än ovanstående
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Adress

Kontaktperson /referenskod (om bolag)

Post-nr

Telefon

Postort

Anlitad entreprenör (om annan än sökande)
Företagsnamn

Kontaktperson

Person/organisationsnummer

E-post

Anläggningens lokalisering
Fastighetsbeteckning för upplagsplatsen

Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7

Fastighetsägare

Tel. 0418-47 06 00
Fax. 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se
www.landskrona.se

Bankgiro: 868-6123
Org nr: 212000-1140
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Beskrivning av anläggningsverksamheten
Beskriv utförligt syftet med anläggningen

Beskriv anläggningens utformning (höjd, längd, markprofiler före och efter utfyllnad, bifoga ritning)

Beskriv vilka positiva effekter som anläggningen kommer medföra

Tid när verksamheten påbörjas respektive avslutas
Påbörjas

Avslutas

Arbetstider

Beskrivning av avfallet
Typ av massor/avfall

Avfallskod (Enligt bilaga 4 till Avfallsförordning (2011:927)

Beskriv ursprung och föroreningsinnehåll

Redovisa samtliga provtagningar som har skett på avfallet
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Skyddsobjekt
Beskriv den närmaste omgivningen för planerad användningsyta, transportvägar och skyddsvärda objekt (exempelvis bostäder och
drickvattenbrunnar) inom cirka 200 m. Skalenlig karta med ritning över anläggningen och skyddsvärda objekt ska bifogas anmälan.

Ange avståndet, m till närmaste:
Dagvattenbrunn

Vattendrag

Bostäder

Annat känsligt

Risker under anläggningasarbete
Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att minska risker för störningar i form av buller och damning.

Risker med den färdiga anläggningen
Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att minska risker med den färdiga anläggningen

Följande uppgifter ska bifogas i bilagor
·

Skalenlig ritning av anläggningens utformning

·

Skalenlig karta med ritning över anläggningen och skyddsvärda objekt

Information om avgift
I enlighet med Landskrona stads taxa för miljötillsyn debiteras ni för den tid som läggs ner i ärendet. Avgiften tas ut i form av timavgift.
Timtaxan är förnärvarande 921kr.
Datum*

Ort*

Underskrift*

Namnförtydligande*

Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter
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Vad gäller om jag vill använda avfall för anläggningsändamål?
Användning av avfall för anläggningsändamål
Syftet med att använda avfall för anläggningsändamål är att på ett effektivare sätt utnyttja våra naturresurser. Det innebär att det
överskotts- och restmaterial som uppstår i samhället och som klassificerats som avfall återanvändas vid nya anläggningsarbeten. För att
avfall ska kunna användas för anläggningsändamål krävs bland annat att det finns ett tydligt syfte och att inte föroreningar uppstår på
den nya användningsplatsen.
Vilket ansvar har du enligt miljöbalken?
När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljöförvaltningen eller söka tillstånd hos
Länsstyrelsen i Skåne län. Den som ska använda avfallet för anläggningsändamål är skyldig att bedöma om den nya
användningsplatsens lämplighet.
·

Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till miljöförvaltningen. Använd medföljande
anmälningsblankett

·

Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen. Kontakta miljöavdelningen på
länsstyrelsen

·

Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen finns varken anmälnings- eller tillståndplikt.
Däremot kan det vara aktuellt att ansöka om samråd, strandskyddsdispens och/eller marklov

Anmälan enligt miljöbalken
En skriftlig anmälan ska lämnas till oss senast sex veckor före start av planerad verksamhet. För att få så kort handläggningstid som
möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med bilagor.
Samråd
Om en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska
anmälan för samråd göras hos Länsstyrelsen i Skåne län enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
Strandskydd
I Sverige har vi normalt 100 meter strandskydd eller mer vilket innebär att byggnationer och anläggningar i normalfallet inte ska
placeras närmare vattenområde (hav, sjö, bäck och andra vattendrag) än 100 meter. Dispens från strandskydd kan sökas hos
stadsbyggnadsförvaltningen.
Marklov enligt plan- och bygglag
Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov om en åtgärd medför ändring av markytans höjdnivå. Bedömningen görs i det
enskilda faller och marklov söks hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Fyll i blanketten i datorn (kräver Acrobat Reader), spara och skriv ut. Skriv under och skicka blanketten till
miljöförvaltningen.

