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Anmälan om återvinning av avfall
för anläggningsändamål

M8_ uppdaterad_2020-03-30

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Enligt miljöbalken, miljöprövningsförordningen
(2013:251) 1 kap 10 § och 29 kap 35 §

Inkom med anmälan senast 6 veckor innan åtgärden ska vidtas.
Kriterier för att återvinna avfall för anläggningsändamål:
 Det ska finnas ett tydligt syfte med anläggningen
 Avfallet ska ha likvärdig funktion som ett traditionellt konstruktionsmaterial
 Anläggning ska färdigställas inom rimlig tid
 Endast den mängd avfall som fyller en funktion för anläggningen får användas
Sökande
För och efternamn eller företag

Organisation- eller personnummer

Postadress

Postnummer

Telefon-/mobilnummer

Postort

E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan)
Fakturaadress postnummer

Postort

Fakturareferens

Kontaktperson (om annan än sökande)
För- och efternamn

Telefon-/mobilnummer

E-postadress

Fastighetsuppgifter för platsen där avfall ska återvinnas
Fastighetsbeteckning

Adress

Fastighetsägare (om annan än sökande) för- och efternamn
E-postadress eller postadress till fastighetsägaren (för kopia av beslut)

Anmälan
Vad är det som ska anläggas? Fler alternativ kan anges

Uppfyllnad av mark
Bullervall, finns bygglovskrav?

Ja

Nej, om nej bifoga bullerutredning till anmälan

Väg, massorna ska användas till:

Förstärkningslager

Uppställningsyta/parkeringsplats, massorna ska användas till:

Bärlager, obundet

Slitlager

Bärlager

Slitlager

Annat, ange:
Vilken typ av avfall ska användas? Fler alternativ kan anges

Jordmassor

Betongkross

Tegelkross

Porslinskross

Asfaltskross

Annat, ange:

Om avfallet inte hade varit tillgängligt, vilket material hade då använts? Fler alternativ kan anges

Bergkross
Annat, ange:

Grus

Anläggningsjord
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Beskriv utförligt anläggningens syfte och funktion. Om du tex ska anlägga en uppställningsyta, ska du ange vad den ska användas
till, motivera storlek med mera:

Är massornas ursprung känt?

Ja, massorna kommer från specifik plats/projekt.
Ange plats/projekt, samt beskriv hur proverna har tagits. Bifoga analysprotokoll till anmälan

Ja, från mellanlagringsanläggning:
Nej, massornas ursprung är ännu inte känt.
Ange varför det är okänt ( tex från kommande projekt):

Ange föroreningsnivån i det avfall som du avser att använda:

Ange mängden avfall som ska användas (m ³)

Ange datum när arbetet ska påbörjas

Ange datum när arbetet ska avslutas senast

Övrig information

Bifoga:




Karta var avfallet ska användas (obligatoriskt)
Eventuell bullerutredning
Eventuellt analysprotokoll

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan.
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att
höra av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

Anmälan skickas till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 KRISTIANSTAD
eller via e-post till: kommun@kristianstad.se

