Anmälan enligt 29 kap 35 §
Miljöprövningsförordningen

LULEÅ KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål, enligt 29 kap
35§ miljöprövningsförordningen
Sökande (person/företag)
Namn/företag:

Organisationsnummer/personnummer:

Postadress:

Kontaktperson:

Postnummer:

Ort:

E-postadress:

Telefonnummer dagtid:
Mobiltelefon:

Fakturering (dit räkningar/fakturor ska skickas)
Företagsnamn/namn:
Faktureringsadress:
Postnummer:

Eventuellt referensnummer/referensperson:
Ort:

Utdelningsadress (dit tillsynsrapporter, beslut och liknande ska skickas)
Namn:
Postadress:
Postnummer:

Ort:

E-postadress:

Utförare/entreprenör(om annan än anmälaren)
Företag

Telefon/e-post till kontaktperson

Kontaktperson

Organisationsnummer:

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Bilaga 1: Skalenlig karta/-or med ritning över platsen för återvinningen, omgivningar, transportvägar
Bilaga 2: Byggnadsteknisk ritning för det som ska anläggas
Bilaga 3: Eventuella analysresultat och jämförelser med riktvärden eller andra utredningar avseende föroreningar
Bilaga 3: Annat exempelvis sådant som inte ryms i anmälningsblanketten, beskriv….

Uppgifter om planerade åtgärder
Mängd avfall, ton och m3

Ange när användningen kommer att ske
(ex vecka 34-36 2017)

Ange tid på dygnet då verksamheten
pågår (ex 08-17)

Skicka anmälan till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, Luleå kommun,
971 85 Luleå eller lämnas till oss i Stadshuset på Rådstugatan 11

Uppgifter om den planerade anläggningen och platsen för åtgärden
Vad ska byggas (väg, bullervall, verksamhetsyta, parkeringsplats etc)?

Beskriv byggnadstekniskt hur avfallet ska användas i anläggningen. Det ska framgå vilket material avfallet ersätter och varför avfallet är
lämpligt. Eventuell krossningsgrad osv ska framkomma (Bifoga byggnadstekniska ritningar över anläggningens utbredning avseende yta
(m2) och fyllnadshöjd (m), avfallets del i anläggningen ska särskilt ritas ut)

Ange anledning till att anläggningen behöver byggas (Finns bygglov eller annat planeringsunderlag som styrker syftet).

Beskriv närmaste omgivningen inom 200 meter från platsen för åtgärdena (karta med ritning över platsen för åtgärderna ska bifogas till
anmälan. På kartan ska planerad anläggning ritas ut skalenligt, eventuella ytor för tillfällig uppläggning av avfall, närliggande vattendrag,
dricksvattenbrunnar och andra skyddsvärda objekt ska markeras ut.)

Beskriv markens beskaffenhet på platsen där avfallet ska användas (ex lera, morän, annat)

Ligger platsen inom något av följande;

Skyddsområde för vattentäkt
Skyddat område för natur och/eller kultur
Strandskyddsområde
Våtmark
Annat

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Högsta grundvattennivån (kan oftast uppskattas)

Beskriv:

Annat skyddsvärt (ex påverkas miljökvalitetsnormer för vatten?)

Nej

Ja

Beskriv:

Transportvägar och transporter för avfallet till platsen för återvinningen (markera på karta)
Uppskatta antalet lastbilstransporter som behövs för att frakta
avfallet till platsen

Uppskatta antalet lastbilstransporter/dygn

Kemikalieanvändning
Kommer kemikalier att hanteras på platsen för åtgärden?

Nej

Ja

Beskriv:

2

Klassning av avfall och föroreningsrisk
Ange den avfallskod ni skulle klassificera avfallet som, enligt bilaga 4 till avfallsförordningen 2011:927

Icke-farligt avfall

kod

Motivera klassningen:

Ange plats där avfallet har sitt ursprung (ex fastighetsbeteckning,
vägsträcka)

Kommer avfallet från någon annan anläggning (ex väg, riven
byggnad?

Finns risk för föroreningar i avfallet (kommer avfallet från en plats där det tidigare funnits någon annan verksamhet som kan ha förorenat
avfallet, ex industriområde, lagring av kemikalier osv)

Nej

Ja

Motivera:
Anledning till att avfallet som ska användas har uppstått?

Har avfallsförebyggande åtgärder vidtagits (dvs åtgärder som
vidtas innan avfallet uppstår och innebär en minskning av
mängden avfall, negativ påverkan osv)?

Har avfallet provtagits?

Nej

Ja

(analysprotokoll ska bifogas)

Om Ja, redogör hur provtagning gått till:
Om Nej, motivera varför
Har jämförelse av analyser gjorts med nivåer för ringa risk i Naturvårdsverkets handbok 2010:1?

Nej

Ja

Finns risk för andra föroreningar, än de som framkommer i Naturvårdsverkets handbok?

Nej

Ja

Om nej motivera. Om Ja, beskriv

Innehåller avfallet inblandning av annat ovidkommande avfall så som armeringsjärn, brännbart material, organiskt material, isolering
(Bilder kan bifogas)

Nej

Ja

Beskriv:

Finns risk för grumling av vattendrag

Nej

Ja

Motivera:

Vilken är nuvarande markanvändning på platsen där avfallet ska användas?

3

Finns misstanke om föroreningar på platsen där avfallet ska återvinnas?

Nej

Ja

Motivera:

Om ja på föregående fråga, har några markundersökningar utförts med anledning av misstankarna?

Nej

Ja

Motivera:

Om avfallet har sitt ursprung från ett flertal platser, vilka rutiner har ni för att klassa avfallet och kontrollera om avfallet kan innehålla
föroreningar?

Motivera hur ni har kommit fram till att föroreningsrisken på platsen för återvinningen för anläggningsändamål är ringa

Behov av och planerade skyddsåtgärder
Finns närliggande bostäder eller liknande (Bostäder eller liknande inom 200 meter från platsen för de planerade åtgärderna, ska ritas in
på bifogad karta)?

Nej

Ja

Beskriv:

Finns risk för bullerstörningar/damm/vibrationer/grumling/utsläpp av förorenat lakvatten etc under byggtiden?

Nej

Ja

Beskriv:

Planeras några begränsningar eller försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att anläggningen medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön efter det att anläggningen är färdigställd?

Nej

Ja

Beskriv:

Användningen/Åtgärden kan kräva marklov eller vara bygglovspliktig enligt 8 kapitlet 2 § PBL. Kontakta oss
för mer information.
Anmälan ska lämnas till stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg senast sex veckor före start
av planerad verksamhet. För att få så kort handläggningstid som möjligt, är det viktigt att du fyller i alla
uppgifter och skickar med eventuella bilagor. Enligt 9 kap 6§ miljöbalken får en anmälningspliktig verksamhet
påbörjas tidigast 6 veckor efter att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Om
det är något du funderar över, kontakta vår kundtjänst på 0920-45 30 00
För anmälan tas en avgift ut för tiden vi lagt ner på handläggning. Mer information om detta kommer i
beslutet om avgift.

_____________________________
Underskrift

_____________________________

Namnförtydligande

Ort och datum

19.2.13.1v4

_____________________________
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