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Blanketten skickas till:
6. Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

ANMÄLAN OM UPPLÄGGNING AV ICKE FARLIGT AVFALL FÖR
ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL ELLER DEPONERING AV
MUDDERMASSOR
Enligt 29 kapitlet, 19, 35 eller 39 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)

Rensa fält

Anmälan avser
Återvinning av icke farligt avfall för anläggningsändamål – verksamhetskod 90.141
Deponering av icke farliga muddermassor – verksamhetskod 90.281
Avvattning av icke farligt avfall – verksamhetskod 90.375

Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare, om annan än sökande:

Sökande
Namn

Personnummer/Org. nummer:

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Postadress

E-postadress

Information
Då miljö- och byggförvaltningen har som ambition att bli en helt digital myndighet, kommunicerar vi via
e-post i första hand.
Jag vill bara bli kontaktad via vanligt brev och har därför inte fyllt i någon e-postadress.

Uppläggningen, deponeringen eller avvattningen kommer att utföras av
(Om annan än sökanden)
Företag

Personnummer/Org. nummer:

Kontaktperson

Telefon dagtid

E-postadress

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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Plats för uppläggning/deponering/avvattning
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

I närheten av uppläggningsområdet/deponeringen finns:
Dricksvattenbrunnar

Sjövattenupptag

Badplats

Känt lekområde för fisk

Annat skyddsvärt:

Angränsande fastigheter som kan påverkas av verksamheten (ange fastighetsbeteckning,
ägare/nyttjanderättshavare)
1.
2.
3.
Är uppläggningsarbetena/deponeringen/avvattningen godkända av denne/dessa?
Ja (avtal bifogas)

Ja, sker på egen fastighet

Nej

Uppläggningsmassor/muddermassor
Innehållet i uppläggningsmassorna/muddermassorna:
Sand

Lera

Gyttja

Asfalt

Betong

Annat naturligt material:

Annat avfall: ____________________

Är massorna förorenade?

Sannolikt inte

massornas volym (m3)

Ja, analysprotokoll bifogas.
Markyta som berörs (m2)

m³
Marklutning (ingen, svag, måttlig, brant)

m²
Höjd över havsnivån för uppläggningsplats (m)
m

Marktyp (underlag)

Befintlig växtlighet

Åtgärder för att minska påverkan på omgivningen (t.ex. invallning, dränering stabilisering)

Beskrivning bifogad i bilaga

Avvattning
Vid avvattning, beskriv avvattningen

Beskrivning bifogad i bilaga
Tidsperiod när uppläggning, avvattning
eller deponering ska ske:
Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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Till anmälan ska bifogas
Karta där följande framgår:
•
fastighetsbeteckning
•
massornas/avfallets placering
•
markprofil före och efter utfyllnad
•
vattendrag
•
vattentäkter
•
transportvägar
•
grannfastighet/närboende
•
skyddsvärda objekt
Eventuella analysresultat (med bedömning) för provtagning av massorna

Avgift
En avgift tas ut för handläggning av anmälan.
Avgiften är 1 240 kr per timme och ska betalas även om verksamheten inte får bedrivas eller om
anmälan återtas av anmälaren.
Avgiften tas ut efter att ett särskilt beslut fattats

UNDERSKRIFT

Datum

Namn
Namnförtydligande

Skicka in!
Skriv ut

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina
personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet.
Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta
kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom
kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar
information för vår räkning
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det
ändå skulle behövas så informerar vi dig.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se
Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Blanketten senast uppdaterad 2018-06-21
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INFORMATION – Lagstiftning
Utdrag ur miljöbalken (1998:808)
9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
6 § Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan
har gjorts…
släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta kan leda till att mark,
vattenområde eller grundvatten kan förorenas,
…
Utdrag ur miljöprövningsförordningen (2013:251)
1 kap. Miljöprövning
Anmälningsplikt
10 § Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2–32 kap. anges att
anmälningsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan att vara
anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket
”anmälningsplikt C”.
11 § Anmälningsplikten gäller även ändringar av
en verksamhet som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara
tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §, eller
en verksamhet som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt. Förordning
(2013:502).
29 kap. Avfall
Användning för anläggningsändamål
35 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke farligt avfall för
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa.
Deponering
34 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.281 gäller för deponering av icke farliga
muddermassor
1. Mängden massor är mer än 1000 ton, eller
2. Föroreningsrisken endast är ringa.
Avvattning
39 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.375 gäller för att avvattna icke farligt avfall, om
mängden avfall som behandlas är högst 2000 ton.

Där föroreningsrisken inte kan betraktas som ringa eller mängden muddermassor är över 1000
ton, får åtgärden beteckningen B, vilket innebär att det är krav på tillstånd.
Tillstånd söks hos länsstyrelsen. Undersök även behovet av strandskyddsdispens.
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