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Anmälan om användning för
anläggningsändamål
Miljöprövningsförordning (2013:251) 29 kap 35 §

SÖKANDE
Namn/Företag:

Orgnr./Personnr:

Adress:

Postnr. och ort:

Kontaktperson:
Telefon dagtid:

E-post:

FASTIGHET DÄR UPPLÄGGNING SKA SKE
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare:

Telefon dagtid:

Postadress, postnr och ort:
E-post:

ENTREPRENÖR (om annan än sökande)
Företag:

Orgnr.:

Adress:

Postnr. och ort:

Kontaktperson:
Telefon dagtid:

E-post:

BESKRIVNING AV UPPLÄGGNING
Avfallets/massornas ursprung (ange fastighetsbeteckning):
Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen:
Mängd avfall som avses användas (volym eller massa):

Fyllnadshöjd (m):

Ändamål/Syfte med anläggningen:

Avfallets innehåll: (ev. EWC-kod)
Har provtagning utförts?

□ Ja, analysprotokoll bifogas

□ Nej
Tid för utfyllnad (startdatum samt beräknat slutdatum):
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Beskrivning av mottagningsrutiner:

Avstånd till närmaste vattendrag, dike, vattentäkt, och närboende:

Beskrivning av störningar och åtgärder gällande buller, transporter, damning och övrig
omgivningspåverkan:
Åtgärder för att skydda grund- och ytvatten från eventuell förorening:

HANDLINGAR SOM SKA BIFOGAS ANMÄLAN


Eventuellt analysprotokoll från provtagning av massor



Karta över platsen där avfallet avses användas. Av kartan ska följande framgå
- Fastighetsbeteckning och fastighetsgränser
- Anläggningens placering
- Markprofil före och efter utfyllnad
- Närliggande vattendrag och vattentäkter
- Närliggande vägar
- Transportvägar
- Grannfastigheter, ev. närboende.

INFORMATION
 Ni uppmärksammas på att ni som sökande är ansvarig verksamhetsutövare och därmed ansvarar för
att upplaget inte medför någon negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.
 Ansökan ska inlämnas i god tid (6 veckor) före beräknad arbetsstart.
Enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige tas en avgift ut för handläggning av denna ansökan.
Avgiften baseras på nedlagd handläggningstid i ärendet. Timtaxan är 984 kr per timme under 2019. Taxan
höjs vid årsskiftet med motsvarande ökning i konsumentprisindex.
UNDERSKRIFT

…………………………………………………………………………………………………
Datum
Sökandes underskrift

Behandling av personuppgifter.
Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter
på www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.
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