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Återvinning av avfall för anläggningsändamål
Anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken,
29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöförvaltningen gör en bedömning utifrån avfallets föroreningsgrad, det angivna syftet med anläggningen och
den berörda platsens bakgrundshalt.
Vissa uppgifter kanske inte är relevanta i alla situationer alternativ kan ytterligare uppgifter komma att efterfrågas för
bedömningen av anmälan.
Anmälare
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress

Telefon

E-postadress

Kontaktperson

Faktureringsadress

Faktureringsreferens

Fastighet
Fastighetsbeteckning (där massorna ska användas)

Fastighetens adress

Fastighetsägare (om annan är sökande)

Verksamhet/Entreprenör/Person som vill bli av med massorna
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Beskrivning av användningen
Planerad genomförandetid (start- och slutdatum)

Beskriv ändamål och syftet av anläggningen/konstruktion (ange vad som ska byggas och varför)

Beskriv samt ge en bedömning över eventuella störningar som kan uppstå för omgivningen och miljön (t.ex. föroreningsrisk, buller, damning etc.)

Postadress
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Besöksadress
Åsgatan 62

Telefon (växel)
0225 340 00

Webbplats
hedemora.se

E-post
miljoochbyggkontoret@hedemora.se
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Beskrivning av platsen där massorna ska användas
Beskriv nuvarande och framtida användning av marken

Ändring av markens höjdläge (OBS att vid fyllning över 0,5 meter inom detaljplan krävs marklov)

Uppgifter om avfallet
Total mängd i ton eller m3

Avfallskod (enligt bilaga 3 till Avfallsförordningen SFS 2020:614)

Varifrån kommer avfallet (kommun och fastighetsbeteckning)

Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen (beskriv avfallets ursprung)

Resultat av provtagning (analysprotokoll bifogas, inklusive laktester) Om provtagning inte gjorts förklara varför

Typ av massor

Skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder för att förhindra störningar

Planerade skyddsåtgärder vid utförande av anläggning (bevattning, Temporära bullervallar, invallade tankar, hanteringsytor, mellantäckning etc.)

Planerade skyddsåtgärder vid färdig anläggning (t.ex. kompletterade skyddstäckning, vegetationsskikt, avledning/uppsamling av ytvatten och lakvatten etc.)

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens
kundtjänst tel. 0225-340 00.

Bifoga en situationsplan
Situationsplanen ska visa anläggningens placering, närliggande vattendrag, diken och vattentäkter och annan störningskänslig verksamhet.

Information
Fyll i hela blanketten och skicka den till miljöförvaltningen. Kontaktuppgifter finns längst ner i blanketten. Om något av det som efterfrågas i
blanketten inte är relevant för er verksamhet, beskriv varför.
Miljöförvaltningen tar ut en timbaserad avgift, enligt gällande taxan beslutad av kommunfullmäktige, för handläggning och tillsyn i samband med
anmälan.

Postadress
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Besöksadress
Åsgatan 62

Telefon (växel)
0225 340 00

Webbplats
hedemora.se

E-post
miljoochbyggkontoret@hedemora.se

