Anmälan om användning av avfall för
anläggningsändamål
(enligt 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Genom att ange en e-postadress godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.
1. Sökande och fakturamottagare

Namn

Person-/Organisationsnummer
Postadress

Postnummer

Telefon-/Mobilnummer

E-postadress

Postort

2. Uppgifter om fastigheten där avfallet ska användas

Fastighetsbeteckning/-ar

 Fastigheten ägs av sökanden

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Person-/Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Telefon-/Mobilnummer

E-postadress

Postort

3. Anläggningsarbetet utförs av

 Sökanden
Entreprenör/Företag

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Telefon-/Mobilnummer

E-postadress

Postort

4. Beskrivning av avfallet

Beskriv vilken typ av avfall som ska användas (ange även mängd i ton eller m3)

Beskriv var avfallet kommer ifrån och hur det har uppstått (om möjligt, ange även fastighetsbeteckning)

Beskriv vilken eller vilka typer av miljöfarliga verksamheter som bedrivits på den plats där avfallet uppstod

Beskriv om avfallet kommer att bearbetas innan användning och, om så är fallet, vad bearbetningen består av

Beskriv hur provtagningen av avfallet har genomförts

4. Beskrivning av avfallet (fortsättning)

Beskriv vilka föroreningar som avfallet konstaterats innehålla

Beskriv vilka risker för människors hälsa eller miljön som de konstaterade föroreningarna kan medföra

5. Beskrivning av anläggningen

Beskriv vad för slags anläggning som avfallet ska användas till och vilken funktion anläggningen fyller

Beskriv nuvarande och framtida markanvändning på den plats där avfallet ska användas

Beskriv omgivningen och dess nuvarande markanvändning för den plats där avfallet ska användas

Beskriv markens beskaffenhet (jordart/-er, lagerföljd, genomsläpplighet) på den plats där avfallet ska användas

Beskriv de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att minska risken att föroreningar sprids

Ligger platsen inom strandskyddat område

Ligger platsen inom skyddsområde för vattentäkt

 Ja
 Nej

 Ja
Namn: …………………………………
 Nej

Ange start- och slutdatum för anläggningsarbetet

Ange de tider på dagen då arbetet ska pågå

Beskriv de olägenheter för människors hälsa eller miljön som kan uppstå i samband med anläggningsarbetet

Beskriv vilka åtgärder som ska vidtas för att olägenheterna för människors hälsa eller miljön ska minimeras

Beskriv åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten i samband med anläggningsarbetet

6. Beskrivning av det material som ska ersättas

Ange vilken typ av material som avfallet är tänkt att ersätta (t.ex. bergkross eller grus)
Redogör för hur mycket det skulle kosta att köpa nytt material (t.ex. bergkross eller grus) till anläggningsarbetet

Följande dokumentation ska bifogas till anmälan

-

-

En skalenlig ritning där anläggningens exakta placering framgår. Ritningen ska även redovisa närliggande sjöar
och vattendrag, vattentäkter samt vilken eller vilka vägar som avses användas för eventuella transporter av
material.
Skalenliga profilskisser av platsen där avfallet ska användas. Av skisserna ska framgå platsens utseende både
före och efter anläggningen.
Analysresultat från den provtagning som har genomförts. Analyserna ska vara utförda av ett ackrediterat
laboratorium.
Oberoende dokumentation som styrker att de halter av föroreningar som uppmätts i avfallet ej överstiger
ringa risk. Dokumentationen kan bestå av till exempel riktvärden från Naturvårdsverket eller motsvarande.

Avgift

Miljö och stadsbyggnadsnämnden tar ut timavgift för handläggning av anmälningsärendet. Avgiften är 1 047 kr per
timme (år 2021) och tas ut även om anmälan leder till ett förbud. Avgiften tas ut av sökanden.
Upplysningar

Användning av avfall för anläggningsändamål är ett återvinningsförfarande där avfall ersätter traditionella
anläggningsmaterial. Endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion, till exempel bärförmåga,
hållbarhet och utjämning omfattas av återvinningsbegreppet. Ytterligare en förutsättning för att verksamheten ska
räknas som återvinning är att konstruktionen fyller en funktion. Syftet med anläggningen och avfallets funktion som
konstruktionsmaterial är alltså avgörande för om verksamheten kan betraktas som användning av avfall för
anläggningsändamål.
Enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (SFS 1998:808) krävs en anmälan vid användning av avfall för anläggningsändamål på
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken bedöms som ringa. En
anmälan ska göras minst 6 veckor innan anläggningsarbetet ska starta. Om föroreningsrisken bedöms vara
större än ringa är verksamheten tillståndspliktig och tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Skåne län.
Återvinning av avfall för anläggningsändamål kan beröra bestämmelser i plan- och bygglagen och då främst
bestämmelser om bygg- eller marklov. Exempel på när det kan krävas bygg- eller marklov är då en konstruktion
uppförs alternativt om det ska ske schaktning inom detaljplanelagt område som medför att höjdläget för tomter eller
mark för allmän plats ändras avsevärt.
Innan ni skickar in er anmälan så ska ni gå igenom den noga och kontrollera så att alla relevanta uppgifter är korrekt
ifyllda. Om uppgifter saknas eller befinns vara otillräckliga kan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen förelägga om
komplettering. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan även förelägga en verksamhetsutövare om att vidta
försiktighetsmått i de fall detta bedöms vara motiverat ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är
myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor,
kontakta oss via e-post miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa mer
om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.

Sökandens underskrift

Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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