Anmälan om användning av avfall för
anläggningsändamål enligt 9 kap 6 § miljöbalken
samt 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen
Blankett uppdaterad: 2018-05-22
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Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare (om annat än sökande)

Sökande
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon/mobil

E-postadress

Faktureringsadress (om annat än sökandes)
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Eventuell märkning av fakturan (referensnummer, projektnummer etc.)

Utförare/entreprenör (om annat än sökande)
Namn

Kontaktperson

Telefon/mobil

E-postadress

Uppgift om anläggningen
Ange vad som ska byggas (väg, bullervall etc.)

Ange anledningen till att anläggningen behöver byggas (syfte). Bifoga handlingar som kan styrka anläggningens syfte t.ex.
bullerutredningar.

Hur stor markyta (m2) kommer att tas i anspråk för anläggningen?

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du längre ner i denna blankett.
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Uppgift om anläggningen, fortsättning
Beskriv var i anläggningen avfallen ska användas (inne i konstruktionen eller på ytan)
Hur stor mängd avfall ska användas?
Även avfallsmängd för respektive avfallsslag ska redovisas, se Bilaga 1.

ton

m3

Ange fyllnadshöjd i meter. Vid fyllning inom detaljplanelagt område kan marklov krävas, kontakta bygglovshandläggare via 040-6411000
eller info@lomma.se.

Byggperiod
Beräknat startdatum

Beräknat slutdatum

Arbetstider

Beskrivning av avfallet som ska användas
Ange plats där avfallet/materialet har sitt ursprung (t.ex. fastighetsbeteckning, vägnummer och sträcka)

Kommer massorna från någon annan anläggning, t.ex. väg/vägdiken, banvall, riven byggnad? Ange i så fall vad:

Har någon verksamhet som kan ha förorenat massorna funnits på platsen tidigare, så som industri, bensinstation, annan lagring av
kemikalier/petroleumprodukter etc.? Ange i så fall vad:
Ange anledningen till att massorna ska tas bort från platsen där de finns nu

Beskriv massorna/avfallet – vad består de av, t.ex. kornstorlek, innehåll av organiskt material så som rötter, kvistar etc.

Har massorna inblandning av andra material, t.ex. metall, plast, gummi, isolering, trä etc.?

☐ Ja, ange vad:
☐ Nej
Ange de avfallskoder ni skulle klassificera avfallet som, enligt bilaga 4 till Avfallsförordningen (SFS 20111:927)
OBS! varje kod innehåller sex siffror.

Har provtagning av materialet utförts i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1 (Återvinning av avfall i anläggningsarbeten)?

☐ Ja, analysprotokoll bifogas

☐ Nej

Om nej – motivera varför det inte bedöms vara nödvändigt (observera att det är sökandes ansvar att känna till om materialet innehåller
föroreningar och vilka nivåer.

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du längre ner i denna blankett.
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Beskrivning av avfallet som ska användas, fortsättning
Finns det misstanke om andra föroreningar än de som har riktvärden i Naturvårdsverkets handbok 2010:1? I så fall vilka:

☐ Ja, ange vad:
☐ Nej
Beskriv hur ni har kommit fram till att avfallet innebär ringa föroreningsrisk

Beskriv era mottagningsrutiner, kontroll och dokumentation (för att säkerställa materialkvalitén om någon annan levererar materialet)

Kommer materialet/avfallet att mellanlagras innan det används för anläggningsändamålet?

☐ Ja ☐ Nej

Kommer materialet/avfallet att ligga övertäckt om det ska lagras innan användning?

☐ Ja ☐ Nej

Ansvarig person för avfallets ursprung och innehåll
Namn
Telefon/mobil

E-postadress

Beskrivning av plats och omgivning
Beskriv nuvarande markanvändning där avfallet ska användas
Har platsspecifikprovtagning av underliggande mark utförts?

☐ Ja, analysprotokoll bifogas

☐ Nej

Om nej – motivera varför det inte bedöms vara nödvändigt

Beskriv typ av underliggande mark

☐ Lera/matjord ☐ Morän/pinnmo ☐ Sand/grus ☐ Annat:
Avstånd till ytvatten, sjö, bäck, vattentäkt eller dricksvattenbrunn

Ligger platsen inom något av följande
Strandskydd för vattentäkt
Skyddat område för natur och/eller kultur
Strandskyddsområde (vanligen 100 m från strand men kan vara längre)
Gammal täkt eller ravin
Våtmark
Område för grundvattenmagasin

☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja

☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du längre ner i denna blankett.
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Skyddsåtgärder
Beskriv skyddsåtgärder för att motverka damning, grumling, lakning, bullerstörning etc. under byggnadstiden

Beskriv skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som ska vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att anläggningen
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön efter att kartläggningen är färdig.

Transporter
Uppskatta totala antalet lastbilstransporter (bil eller bil med släp) som behövs för att frakta materialet till anläggningsplatsen
Uppskatta maximala antalet lastbilstransporter per dygn som kan komma med material till anläggningsprojektet

Detta ska bifogas ansökan:
• Bilaga 1 – mängd avfall för respektive avfallsslag
• Skiss över anläggningens utformning (höjd, bredd, lutning)
• Situationsplan i ex skala 1:2000 där den planerade anläggningen är inritad
• Karta där följande är inritat:
o närmaste bostads- och fritidshus
o närmaste vattentäkt (kommunal eller privat)
o närmaste sjö, vattendrag, dike
o transportvägar
• Eventuella analysresultat från provtagning av materialet
• Eventuella handlingar som styrker anläggningens syfte
Lagrum:
9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) samt 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
______________________________________
Ort och Datum

______________________________________
Namnunderskrift (sökande)

______________________________________
Namnförtydligande

OBSERVERA
Enligt 9 kap 6 § miljöbalken får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast 6 veckor efter att
anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Anmälan ska lämnas in i
två exemplar, då ett exemplar ska skickas till Länsstyrelsen för eventuellt yttrande.

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du längre ner i denna blankett.
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i etjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag
eller andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning,
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i
dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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Bilaga 1 – Mängd avfall för respektive avfallsslag
Avfallsslag
Ex: Betong

Avfallskod
17 01 01

ton
2,4

m3
1

