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Anmälan om återvinning av avfall för
anläggningsändamål - enligt 9 kap 6 §
miljöbalken och 29 kap 35 §
miljöprövningsförordning (2013:251)

Skickas till:
Skurups kommun
Myndighetsenheten-miljö
274 80 SKURUP

KOMMUN

Allmänna uppgifter och kontaktpersoner
Finns pågående ärende hos myndighetsenheten-miljö

□ Ja

Om ja, ange diarienummer:

□ Nej

Fastighetsbeteckning/-ar där återvinning ska ske

Verksamhetsutövare
Namn
Kontaktperson

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Fakturaadress

Postnummer

Ort

Telefon/mobil

E-post

Fastighetsägare
Namn

□ Anmälare

□ Anmälare

Kontaktperson

Personnummer

Postadress

Postnummer

Telefon/mobil

E-post

Ort

I

Miljökontrollant/konsult
Namn
Kontaktperson
E-post

Telefon/mobil

I

Att tänka på
Kontakta gärna myndighetsenheten-miljö om något är oklart gällande anmälan. Om något av det
som efterfrågas i blanketten inte är relevant för er verksamhet, beskriv varför. Ritningar,
verksamhetsbeskrivningar eller annan information bifogar du, kryssa i bifogad bilaga i rutan på
respektive fråga. Du som fyller i den här blanketten är så kallad anmälare och ansvarar för att se
till att ni som utför återvinningen har fyllt i alla de uppgifter som krävs i blanketten.
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Beskrivning av återvinningen/uppläggningen
Planerad genomförandetid (start- och slutdatum)
Beskriv ändamålet/syftet med återvinningen.

□ Bilaga bifogas

Vilka traditionella anläggningsmaterial ersätter avfallet?
Sökandens bedömning av riskerna med återvinningen (OBS motivering krävs i nästa ruta).

□ Mindre än ringa risk □ Ringa risk

□ Mer än ringa risk

Motivering till ovanstående bedömning av risker.

□ Bilaga bifogas

Varifrån kommer avfallet (kommun och fastighetsbeteckning)?
Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen (beskriv avfallets ursprung).

□ Bilaga bifogas
Material och mängder
Uppge typ av material, volym, fyllnadshöjd, föroreningsinnehåll samt avfallskod (bilaga 4 i
Avfallsförordning 2011:927).

Har provtagning på avfallet utförts?

□ Ja, analysprotokoll/laktester bifogas □ Nej

Har provtagning utförts på uppläggningsplatsen för att kontrollera bakgrundshalterna?

□ Ja, analysprotokoll bifogas
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Omgivningspåverkan
Antal transporter per dygn

Antal transporter totalt

Vilka huvudsakliga transportvägar är planerade?
Ange närhet till störningskänslig verksamhet.
Under vilka dagar/tider på dygnet kommer transporter att pågå?
Finns det risk för damning

□ Ja

□ Nej

Bilagor
Situationsplan

□ Ja □ Nej

□ Redan inskickad till myndighetsenheten-miljö

Historisk inventering

□ Ja □ Nej

□ Redan inskickad till myndighetsenheten-miljö

Miljöteknisk undersökning

□ Ja □ Nej

□ Redan inskickad till myndighetsenheten-miljö

(Inklusive fastighetsgränser, anläggningens placering, markprofil före och efter utfyllnad,
vattendrag, vattentäkter, transportvägar, grannfastighet/närboende)

(Uppgifter om provtagning och föroreningar, provpunkter, jord, vatten, djup
etcetera)
Egenkontroll

□ Ja □ Nej

□ Redan inskickad till myndighetsenheten-miljö

Bilagor (Obligatoriskt)
av omgivningen. (Ange avstånd till närliggande bebyggelse, typ av
□ 1. Beskrivning
bebyggelse, vattentäkt, vattendrag, dike, damm, strand, markanvändning enligt detaljplan,

□

Natura 2000-område samt vattenskyddsområde).

2. Plan för återställande/avveckling när anläggningsändamålet upphör.
av påverkan på omgivningen samt eventuella skyddsåtgärder som kommer
□ 3. Beskrivning
att vidtas.

□
□
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Information: Handläggningstiden för en anmälan är 6 veckor, efter att myndighetenheten-miljö
har bedömt att anmälan är komplett. Kom därför in med anmälan i god tid innan planerad
åtgärdsstart. Anmälan skickas till Myndighetsnämnden för miljö och byggnad i två exemplar.
Ort och datum

Ort och datum

Anmälarens underskrift

Fastighetsägarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Avgift: Myndigheten tar ut en avgift om 950 kronor per timme handläggningstid enligt
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16 § 356.
Hantering av era personuppgifter
Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna
administrera dina ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker
är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress, telefonnummer, e-post samt
person- eller organisationsnummer. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av
myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras digitalt i vårt ärendehanteringssystem samt fysiskt i vårt
arkiv. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Myndighetsenheten för miljö- och byggnad.
Dina uppgifter kan på begäran lämnas ut till tredje part efter sekretessprövning då de utgör
allmän handling.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och
behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för
denna behandling är Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som kan kontaktas på epostadress kansli@skurup.se. Dina personuppgifter sparas för evigt eller i enlighet med
myndighetsenhetens informationshanteringsplan.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling-avpersonuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se
eller telefon 0411-53 60 00.

St. Torggatan 4
274 80 Skurup

Tel: 0411-53 60 00

myndighetsenheten.miljo-bygg@skurup.se
www.skurup.se

