Bygg- och Miljönämnden

Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken om användning av avfall för
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten och där föroreningsrisken är ringa (kod 90.140)
Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Sökande
Namn

Telefon dagtid

Adress

Fax

Postnummer och ort

E-postadress

Kontaktperson

Telefon kontaktperson

Uppläggningen kommer att utföras av (om annan än sökande)
Företag

Telefon kontaktperson

Kontaktperson

Beskrivning av uppläggningen
Volym

Fyllnadshöjd

Ange period under vilken uppfyllnad kommer ske

Arbetstider

Beskriv ändamål/syfte

Beskriv typ av avfall, varifrån det kommer ifrån samt föroreningsinnehåll
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Beskriv omgivningen samt ange avstånd till närboende, vattendrag och dricksvattentäkter

Beskriv påverkan på omgivningen samt eventuella skyddsåtgärder som kommer

att vidtas

Bifogade handlingar
Skalenlig karta där planerad uppläggningsyta, transportvägar samt avstånd till närboende vattendrag, dricksvattentäkter och andra
skyddsvärda objekt är markerade.

Underskrift
Datum
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Regler för uppläggning av avfall för anläggningsändamål
Med användning av avfall för anläggningsändamål avses ett återvinningsförfarande där avfall
ersätter traditionella anläggningsmaterial.
Anmälningsplikt
Den som avser att lägga upp avfall för anläggningsändamål och där föroreningsrisken är
ringa, kan vara skyldig att göra en anmälan om detta till Bygg- och Miljönämnden enligt
miljöbalken.
Föroreningsrisken avgör om du måste göra en anmälan
Det som avgör om en anmälan krävs eller inte är risken för förorening av mark, vattenområde
eller grundvatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och uppläggningsplatsens
lämplighet.
Det kan vara svårt att själv väga in alla aspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför
klokt att kontakta miljökontoret i god tid innan uppläggningen av massorna.
• Om föroreningsrisken anses som ringa skall en anmälan lämnas till kommunen, dvs
Bygg- och Miljönämnden.
• Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen.
Inert avfall
Med inert avfall menas avfall som inte förändras kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt. Det
löses inte upp, brinner inte och bryts inte ned biologiskt. Vidare får föroreningsinnehållet i
avfallet och lakvattnet endast vara obetydligt. Exempel på avfall som kan vara inert är jordoch schaktmassor, grus och sten, tegel och betong.
Anmälan
Anmälan skall göras till Bygg- och Miljönämnden och innehålla följande uppgifter:
• Sökande, namn, adress och telefon.
• Uppgift om vem som kommer att utföra uppläggningen och telefon till denne.
• Fastighetsbeteckning och fastighetsägare.
• Om uppläggning ska utföras på annans fastighet ska intyg från fastighetsägaren
bifogas där åtgärden godkänns.
• Beskrivning av massorna och uppläggningen. Syfte, typ av massor, mängd, ursprung,
föroreningsinnehåll, markprofil före och efter.
• En bedömning av massornas lämplighet ska utföras av avfallsproducenten.
• Uppgift om när uppläggningen planeras utföras samt arbetstider.
• Beskrivning av omgivningen och avstånd till vattentäkter, vattendrag och närboende.
• Beskrivning av eventuella störningar t.ex. buller, transporter, påverkan på vattentäkter,
vattendrag mm.
• Uppgifter om vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas.
• Karta/situationsplan där utfyllnadens placering framgår.
Vi behöver Er anmälan minst sex veckor innan verksamheten skall starta. Använd bifogad
blankett för anmälan.
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Anmälan skickas till:
Surahammar kommun
Miljökontoret
Box 203
735 23 Surahammar
Samråd
Om uppläggningen av massor inte är anmälnings- eller tillståndspliktig men kommer att
förändra naturmiljön väsentligt skall samråd ske med länsstyrelsen.
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