ANMÄLAN OM ANVÄNDNING
AV AVFALL FÖR
ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL
Fastighet
Fastighetsbeteckning:

Verksamhetsutövare
Företagets namn: *)

Org.nr:

Fastighetens adress:

Adress:

Tel:

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

Fakturamottagare (om annan än sökanden):

Personnr./Org.nr:

Fakturaadress:
E-post:
*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.
Utförare/entreprenör (om annan än sökanden)
Namn/företag:
Personnr./Org.nr:
Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

Beskrivning av avfallet
Typ av avfall som avses användas
Betong
Tegel
Schaktmassor
Asfalt

EWC-kod (avfallsförordning bilaga 4)

Annat:____________________________

Uppskattad mängd (ton/m3)

Tänkt fyllnadshöjd (m)

Avfallets ursprung
Från ett verksamhetsområde
Ange typ av verksamhet __________________________________
Okänt ursprung
Annat: _______________________

Kommentarer:
______________________________________________________________________________________
Fastighetsbeteckning/adress för avfallets ursprung

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg • Organisationsnummer 212000-0035
Telefon växel: 08-570 470 00 • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se • Webbplats: varmdo.se

1

Beskriv massornas föroreningsinnehåll och undersökningar som utförts (ex. hur provtagning utförts och
antal prover).

Beskrivning av användningen
Beskriv användningens ändamål och syfte

Period när användningen kommer ske (ex. vilka veckor)

Tid på dygnet då verksamheten kommer pågå

Beskriv den närmaste omgivningen för planerad användningsyta och eventuella störningar arbetet kan
medföra (ex. buller, damning)

Finns det någon risk för förorening av mark eller vatten? Beskriv samt ge en bedömning över eventuella
störningar som kan uppstå för omgivningen och miljön.

Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas?

Beskrivning av platsen för användningen
Finns det kända föroreningar på platsen sedan tidigare?

Ja

Nej

Ligger platsen inom strandskyddat område?

Ja

Nej
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Ligger platsen inom vattenskyddsområde?

Ja

Nej

Ligger platsen inom Natura-2000 område?

Ja

Nej

Ligger platsen inom ett område med skyddad natur?

Ja

Nej

Ligger platsen inom ett kulturmiljöområde?

Ja

Nej

Övriga upplysningar

Bifoga följande till anmälan:
Karta/situationsplan som visar var användning av avfall har tänkt att ske, kringliggande bostäder
samt skyddsvärda objekt såsom vattendrag och dricksvattenbrunnar inom 100 m.
Analysrapporter
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandens underskrift (för företag medsänds bevis om firmatecknare)
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org.nr:

Personnr./ Org.nr:

För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan
finns tillgänglig på kommunens webbplats.
Komplett ansökan skickas till:
 Varmdo.kommun@varmdo.se eller,
 Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg
De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas hos Värmdö kommun. Genom att du lämnar dessa
uppgifter godkänner du att dina uppgifter registreras. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten och kommer att
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Fastighetsuppgifter hämtas från
Lantmäteriets fastighetsregister.
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