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Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
Enligt 29 kap. 35 § Miljöprövningsförordningen (2013:325) Verksamhetskod 90.141

Administrativa uppgifter
Sökande/uppdragsgivare
Ansvarig verksamhetsutövare:

Organisations-/Personnummer:

Utdelningsadress (verksamhetsutövare):

Postnummer och ort:

Kontaktperson:

e-postadress:

Telefon (inkl. riktnummer):

Mobilnummer:

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Utförare/Entreprenör (om annan än sökande)
Utförare/entreprenör om annan än sökande:

Organisations-/Personnummer:

Utdelningsadress:

Postnummer och ort:

Kontaktperson:

e-postadress:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Beskrivning av användningen av avfallet/schaktmassorna
Beskrivning av avfallet/massorna
Avfallets innehåll (ange avfallskoder enligt avfallsförordningen) samt typ (tex 17 01 01 betong):

Avfallet/massornas ursprung. Exempelvis industriområde eller skogsområde (ange även fastighetsbeteckning/adress):

Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen:

Ange föroreningsinnehåll samt bifoga analysprotokoll (för att
föroreningsrisken ska kunna bedömas behövs både analys av
torrsubstanshalt samt utlakningshalt på lång och kort sikt):

Har provtagning utförts?
☐ Ja, analysprotokoll bifogas
☐ Nej, om ingen analys gjorts motivera varför.
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Beskrivning av användningen av avfallet/massorna
Beskriv ändamålet/syfte för anläggningen:

Mängd (ton eller m3):

Fyllnadshöjd (m):

Beskriv var i konstruktionen/området avfallet kommer att användas:

Anläggningens plats (ange fastighetsbeteckning):

Beskriv mottagningsrutiner:

Ange tid för utfyllnad (start och slutdatum) samt tid på dygnet verksamheten kommer pågå:

Beskrivning av omgivning och påverkan på omgivning
Beskriv den närmaste omgivningen för planerad anläggningsyta (beskriv exempelvis typ av bebyggelse; industriområde,
skogsområde) och transportvägar. (Skalenlig karta skall bifogas anmälan. På kartan skall vattendrag, dricksvattenbrunnar
och andra skyddsvärda objekt markeras ut):

Ange avstånd till:
Bostäder:

Vattenskyddsområde:

Vattendrag:

Strand:

Vattenförande dike:

Strandskydd på platsen: ja/nej

Sjö:

Natura 200 område:

Vattentäkter:

Annat:

Vilken påverkan på omgivningen kan uppstå (exempelvis damning, buller, förorening av mark eller vatten):
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Ange skyddsåtgärder mot ev. damning, buller, föroreningar av mark eller vatten:

Ange rutiner för egenkontroll, dokumentation:

Ange eventuella kompensationsåtgärder:

Övriga upplysningar

Till anmälan ska följande bifogas:
Detta ska bifogas anmälan:
 Karta där följande framgår
- fastighetsbeteckning
- anläggningens placering
- markprofil före och efter utfyllnad
- vattendrag
- vattentäkter
- transportvägar
- grannfastigheter/närboende
 Eventuella analysresultat från provtagning av massorna
Enligt miljöbalken ska anmälan skickas i god tid d v s minst sex veckor i förväg innan verksamheten ska
startas.

Avgift
För handläggning av anmälan kommer bygg- och miljönämnden ta ut avgift enligt en taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Personuppgiftsinformation: Jag har läst ” Information om behandling av registrerade
personuppgifter” i bilagan.

Underskrift
(Anmälan ska undertecknas av verksamhetsansvarig och fastighetsägare)
Ort och datum

Ort och datum

Sökandes underskrift

Fastighetsägarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Information om behandling av registrerade personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter registreras
och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna
samlas in, men även när den registrerade begär det.

Registrerade personuppgifter
Vi behöver spara och behandla de här personuppgifterna om dig: Namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress och fastighetsbeteckning.
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera den ansökan som du lämnat in till oss.

Källa till personuppgifter
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar alltid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är Miljöbalken och Livsmedelslagen. Dina uppgifter att du har inkommit med
ansökan/anmälan kommer att bevaras i Herrljunga kommuns arkiv.

Eventuell delning av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med andra myndigheter t.ex
Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen eller andra personer/företag enligt Offentlighets- och
sekretesslag (2009:400). Vårt personuppgiftsbiträde, EDP Consult AB, sköter leverans och support
av vårat verksamhetssystem där dina uppgifter finns registrerade.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överlåta dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är: Bygg- och miljönämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23
Herrljunga, Org. Nr 212000-1520. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se eller via kommunens växel: 0513- 17 000.
Fråga efter miljöenheten.
Du når vårt dataskyddsombud på: dso@borasregionen.se Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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