ANMÄLAN OM ANVÄNDNING AV AVFALL
FÖR ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL (5118)
9 kap 6 § MB (1998:808)
29 kap 35 § MPF (2013:215)

SÖKANDE
Namn:

Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Postnummer:

Postort:

E-post:

Telefon:

UTFÖRARE/ENTREPRENÖR (OM ANNAN ÄN SÖKANDE)
Namn:

Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Kontakperson:
E-post:

Telefon:

ANSVARIG FÖR MILJÖKONTROLL
Namn:

Telefon:

Adress:

Postnummer:

Postort:

E-post:

BESKRIVNING AV MASSOR SOM SKA ANVÄNDAS
Beskriv avfallets ursprung (uppkomst på ursprungsplats, tidigare verksamhet m m):

Ange fastighetsbeteckning och kommun:
Ange föroreningsinnehåll (bifoga analysprotokoll):

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Postadress
183 80 Täby

Hemsida
www.srmh.se

Växel
08-578 663 00

Ett samarbete mellan
Täby · Vaxholm · Lidingö
Norrtälje · Vallentuna

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

E-post
miljokontoret@srmh.se

Fax
08-758 15 76
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Provtagning av massor

Grundläggande karakterisering enligt NFS 2004:10
Laktest/Skakförsök EN 12457-3 L/S 2
Laktest/Skakförsök EN 12457-3 L/S 10
Kolonntest SIS-CEN/TS 14405:2004
Analys av totalhalter

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

☐
☐
☐
☐
☐

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

☐
☐
☐
☐
☐

Analyser

Är analys utförda av ackrediterat laboratorium?

Ja ☐

Nej ☐

Om om nej, har en provtagningsplan (20 § NFS 2004:10) för provtagning
upprättas?
Ja ☐
Nej ☐
Föroreningshalten bedöms som:

☐ Mindre är ringa risk
☐ Ringa risk
☐ Mer än ringa risk

Avfallskod enligt avfallsförordningen (2011:927) (OBS! Glöm inte ev. asterisks):
Typ av avfall:

☐ Avfallet klassificeras som farligt avfall
☐ Avfallet klassificeras inte som farligt avfall
Schaktmassorna utgörs av:

☐ Sand
☐ Lera

☐ Jord
☐ Grus

Annat material ange vilket :
Avfallsmängd:
Innehåller massorna sulfidlera/-jord? (Kan medföra försurning och utlakning av metaller)

☐ Ja
☐ Nej

PLATS FÖR UPPLÄGGNING AV MASSOR
Fastighetsbeteckning (där uppläggning ska ske):
Beskriv nuvarande markanvändning där avfallet avses användas:
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Jordart/marktyp på fastigheten:

Beskriv syftet med uppläggningen:

Uppläggningens fyllnadshöjd:

Uppläggningsplatsens yta:

m2

m

Tidsplan för åtgärden (start- och slutdatum):

OMGIVNING OCH AVSTÅND
Beskriv omgivning:

Beskriv påverkan på omgivning:

Avstånd till bostäder:
Avstånd till sjö:
Avstånd till strand:

m
m

Avstånd till vattendrag/vattenförande dike:

m

Avstånd till vattentäkter:

m

Strandskydd:

Natura 2000-område:

Risk för ras:

Risk för skred:

☐ Ja
☐ Nej

☐ Ja
☐ Nej
☐ Ej undersökt
Risk för översvämning:

☐ Ja
☐ Nej
☐ Ej undersökt

☐ Ja
☐ Nej

☐ Ja
☐ Nej
☐ Ej undersökt

m
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Ange skyddsåtgärder (dammbindning, bullerskydd, förorening av mark/vatten):

Ange rutin för egenkontroll:

UNDERSKRIFT AV SÖKANDE
Ort:

Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Du måste anmäla senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.
Vi tar ut en avgift för anmälan enligt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds
taxa fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Till anmälan ska följande bifogas:
- Provtagnings-/analysresultat
- Situationsplan (karta):
 ange hur upplaget ska utföras (utbredning, höjd, form mm)
 ange markprofil före och efter utfyllnad
 fastighetsbeteckning
 vattendrag, -täkter, -förande diken, Natura 2000-områden,
transportvägar, grannfastigheter/närboende mm sett ur ett
riskperspektiv

April 2020

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU)
2016/679 och annan tillämplig lagstiftning.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för
att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.
Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du här www.taby.se/personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ska
du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

