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Anmälan om återvinning
av avfall för anläggningsändamål
Enligt miljöbalken, miljöprövningsförordningen
(2013:251) 1 kap 10 § och 29 kap 35 §.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Med inert avfall avses avfall, som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar.
Inert avfall löses inte upp, brinner inte och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt, inte heller bryts
det ned biologiskt.
Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare

Telefonnummer (även riktnr)

Postnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postort

Sökande
Namn/företag

Organisations- eller personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Telefonnummer kvällstid (även riktnr)

Postort

E-postadress

Fakturaadress (om annan adress än ovan)

Uppläggning
Uppläggningens ändamål

Datum uppläggningen är planerad till

Avfall
Typ av avfall som avses att användas

Betong

Tegel

Schaktmassor

Annat,

Uppskattad mängd

Avfallets ursprung

Transportör, företagsnamn

Organisations- eller personnummer

Övrigt
Skyddsåtgärder

Har provtagning av avfallet utförts?

Ja, analysprotokoll bifogas

Nej
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Bilagor
Till denna anmälan ska följande bilagor lämnas:
- Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder.
- Eventuella analysprotokoll

Upplysningar
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts, om inte miljö- och
hälsoskyddskontoret bestämmer något annat. (SFS 2007:674)

Underskrift
Datum
Underskrift sökande

Underskrift fastighetsägare

Namnförtydligande

Namnförtydligande fastighetsägare

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan.
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra
av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

Avgift

Anmälan skickas till:

För handläggning av anmälningsärenden tar miljö- och
hälsoskyddsnämnden ut en avgift, enligt en taxa som är
fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är 790 kr per
timme nedlagd handläggningstid.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstads kommun
eller via e-post till: kommun@kristianstad.se

