Anmälan av miljöfarlig verksamhet
Enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Miljönämnden

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - användning av avfall för
anläggningsändamål
Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) kapitel 29 § 13 kod 90.140
Anmälan till miljönämnden ska göras om avfall ska användas för anläggningsändamål och risken för
förorening av omgivningen bedöms vara ringa. Enligt naturvårdsverkets handbok 2010:5, återvinning av
avfall i anläggningsarbeten, kan användning av avfall som medför en föroreningsrisk som är mindre än
ringa ske utan anmälan till kommunen. I kapitel 9 i boken anges halter av ett antal ämnen som i så fall
inte ska överskridas. Den som använder avfall utan att anmäla det riskerar att bli straffad om det senare
framkommer att anmälan skulle ha gjorts. Om föroreningsrisken inte är ringa (normal eller stor) ska
tillstånd sökas hos länsstyrelsen.
Begreppet avfall har i miljölagstiftingen en mer vid definition än i vardagsspråket. Uppgrävda jordmassor
som innehavaren gör sig av med är avfall. Om jordmassorna återanvänds inom ett och samma byggprojekt betraktas de vanligtvis inte som ett avfall.

Uppgifter om anläggning och verksamhetsutövare
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Besöksadress

Postadress

Telefon/fax
Verksamhetsutövare, namn
E-post
Organisationsnummer (personnummer om enskild firma eller person)
Kontaktperson, namn, tfn, e-post
Postadress

Tider för verksamheten. Ange startdatum och arbetstider. För tillfällig verksamhet anges även slutdatum.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

BANKGIRO

ORGANISATIONSNR

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

Stadshuset, Stora Torget

0155-24 80 00

619-03 42

21 20 00-2940
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Verksamhetsbeskrivning
Beskriv vad för anläggning som ska utföras och varför avfall kommer att användas

3

Hur stor mängd avfall (m ) rör det sig om?

Vad blir den största fyllnadshöjden?

Vad är det för typ av avfall?

Har det tagits prover på avfallet? Vad visar analyserna?

Varifrån kommer avfallet?

Vilken verksamhet har förekommit på platsen där avfallet kommer ifrån?

Har något sorterats bort från avfallet innan det återanvänds? Vad i så fall?

Vad ska det användas till på den nya platsen?

Vad ska platsen användas till i framtiden?
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Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till
återanvändning och återvinning. På vilket sätt anser ni att ni följer bestämmelsen?

Omgivningsförhållanden
Beskriv omgivande bebyggelse. För befintlig verksamhet - när påbörjades denna? Finns
vattentäkter, vattendrag eller åkermark i närheten? Kan dessa påverkas av anläggningen? Bifoga
karta.

Plan- och bygglagen
Inom område med detaljplan behövs marklov om markens höjdläge ändras väsentligt.
Gäller detaljplan på platsen?

Har ansökan om marklov lämnats in?
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Buller
Beskriv vilka delar av verksamheten och anläggningen som kan medföra störande buller. Ange om
möjligt beräknad ljudnivå invid närmaste bostäder.

Övrigt

Jag bifogar detta med min anmälan:
Karta
Ritning över verksamheten
…………………………………………………

Namnteckning*
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

*Personuppgifter som lämnas i denna blankett behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Informationen lagras
och bearbetas i register av miljönämnden som är personuppgiftsansvarig. Du kan komma i kontakt med kommunens
personuppgiftsombud via växeln 0155-24 80 00.

Anmäla

n skickas till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Miljöenheten
611 83 Nyköping

eller via e-post till
samhallsbyggnad@nykoping.se

För handläggning av anmälan tar miljönämnden ut avgift enligt kommunens taxa för miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken, se www.nykoping.se

