Anmälan om återvinning för anläggningsändamål

- enligt 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen
(EU-kod 90.141) (Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa)
Anmälan skickas till:
Lycksele kommun
Myndighet
921 85 LYCKSELE
Vi tar gärna emot din anmälan digitalt:
myndighetsenheten@lycksele.se
Plats för myndighetens stämpel

Fastighetsuppgifter och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Företagsnamn

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

Organisationsnummer

Mobiltelefon

E-postadress

Beskrivning av uppläggningen
Volym

Fyllnadshöjd

Ange start- och slutdatum för uppläggningen

Arbetstider

Beskriv ändamål/syfte med återvinningen

Beskriv det material som kommer att hanteras och materialets ursprung

Vilka föroreningar innehåller materialet? (Provtagning kan krävas)

___________________________________________________________________
Postadress

Besöksadress

921 81 LYCKSELE

Storgatan 22

Telefon/telefax
tfn 0950-166 00 vx
fax 0950-162 97

Sidor
1(4)

Beskriv omgivningen och markanvändning

Sökandes bedömning av riskerna med återvinningen (se info på nästa sida)

Motivering till ovanstående bedömning av risker

Avstånd bostäder

Avstånd fritidshus

Ligger platsen inom strandskyddsområde?

Ja

Nej

Avstånd vattendrag

Avstånd vattentäkt

Ligger platsen inom skyddsområde för vattentäkt?

Ja

Nej

Datum och ort

Signatur

Namnförtydligande

Tillstånd eller anmälan vid återanvändning?
Det som avgör om du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan är risken för förorening av mark och vatten. Detta
bedöms utifrån massornas egenskaper och platsens lämplighet. Det är massornas föroreningsinnehåll samt risken för
miljöpåverkan som ska bedömas.
Naturvårdsverket har tagit fram tre bedömningsgrunder:
• Mer än ringa föroreningsrisk, åtgärden ska ha tillstånd från länsstyrelsen.
• Ringa föroreningsrisk, åtgärden ska anmälas till kommunen (denna blankett).
• Mindre är ringa föroreningsrisk, åtgärden behöver varken tillstånd eller anmälan.

Information
Avfallshantering
Från den 1 november 2020 ska alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera
in antecknade uppgifter till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. För mer information hänvisas till Naturvårdsverket, se länk nedan.
http://www.naturvardsverket.se/avfallsregister-infomaterial
Dataskydd
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras
av oss på Lycksele kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller
kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten
berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. De kan komma att lämnas ut
till den som begär utlämnande av allmän handling. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du
vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Lycksele kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
För mer information om dataskydd, se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats
https://www.imy.se/
Avgift
För handläggning av din ansökan/anmälan kommer vi att ta ut en avgift enligt Lycksele kommuns
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Vill du veta mer om kommunens taxor kan du gå in
på https://www.lycksele.se/innehall/avgifter-och-taxor/ du hittar aktuella taxor under bygga, bo,
miljö samt näringsliv och arbete.

