ANMÄLAN OM ANVÄNDNING AV MASSOR ELLER
AVFALL FÖR ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL (90.141)
- Enligt 1 kap. 10§ miljöprövningsförordning (2013:251)

Verksamheten
Företag/namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon

Postnummer och ort

Mobiltelefon

Kontaktperson

E-post

Fastighetsbeteckning

Utföraren/Entreprenör
Företagets namn

Person-/Organisationsnummer

Postadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Beskrivning av uppläggningen
Avfallet/massornas ursprung (ange fastighetsbeteckning)

Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen

Anläggningens plats (ange fastighetsbeteckning)

Mängd (ton eller kbm)

Fyllnadshöjd (meter)

Beskriv ändamålet/syfte för anläggningen som massorna ska användas till

Avfallets innehåll (ange EWC-kod, vilka fraktioner består massorna av)

Har provtagning utförts? (Om ja bifoga analysprotokoll)

Ange tid för utfyllnad (start- och slutdatum)

Avstånd till närmsta vattendrag, vattentäkt och närboende (markera på karta)

Beskriv mottagningsrutiner, om massorna ska behandlas på något sätt (sorteras/krossas)

Beskriv störningsmoment: buller, transporter, omgivningspåverkan

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

BANKGIRO

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 90 00 vx

212000-0670

156-0879

E-POST

TELEFAX

WEBBPLATS

miljo.byggnamnden@ljungby.se

0372-78 91 42

www.ljungby.se

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvattnet från ev. förorening?

Dammbekämpning
Ange dammbekämpningsåtgärder vid anläggningen, så som inkapsling, typ av spärrfilter, vattenbegjutning och dylikt

Övriga dammbekämpningsåtgärder vid t ex upplag, planer, tillfartsvägar

Bifoga följande med din ansökan:
•
Karta (skalenlig) där det framgår:
o Fastighetsgränser
o Anläggningens placering
o Markprofil före och efter utfyllnad
o Vattendrag
o Vattentäkter
o Transportvägar
o Närboende
•
Eventuella analysresultat från provtagning av massorna
Upplysningar
•
•
•
•

Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 50 dBA.
För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998:901.
Avgift debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014, § 83, med efterföljande revideringar.
Anmälan ska vara miljö- och byggförvaltningen till handa i god tid innan verksamheten ska startas. Med god tid avses minst 6 veckor.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen för närmare upplysningar. Telefon 0372-78 90 00.

Datum och underskrift
Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Skicka blanketten till:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 Ljungby
E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning
Personuppgiftsansvarig: Miljö- och byggförvaltningen

