
Anmälan för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål

* Obligatoriska fält

Dina uppgifter

Personnummer*

Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

E-post*

Telefon*

Mobil

Information om personuppgiftsbehandling

Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar genom e-tjänsten Anmälan för att återvinna icke-farligt
avfall för anläggningsändamål (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: Personnummer, namn och adress. De personuppgifter som behandlas sker
med stöd av myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vår e-tjänsteplattform samt W3D3. Dina personuppgifter kommer hanteras av Nämnden
för medborgarservice.

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har
lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Nämnden för medborgarservice som kan kontaktas
på vellinge.kommun@vellinge.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt 2 år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns
på www.vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42
50 00.
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För fastighet och sökande/anmälare
Fastighetsbeteckning*

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Person-/organisationsnummer*

Namn / Företagsnamn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Kontaktpersonens Förnamn*

Efternamn*

E-post*

Telefon*

Mobil*

Fakturaadress*

Eventuell märkning av faktura (referensnummer, projektnummer etc.)
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Utförare/entreprenör (om annan än sökande)

Företagsnamn

Kontaktpersonens Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Mobil

E-post

Uppgifter om anläggningen
Ange vad som ska byggas (väg, bullervall etc.)*

Ange anledning till att anläggningen behöver byggas (syfte). Bifoga handlingar, senare i e-tjänsten, som kan styrka anläggningens
syfte t.ex. bulleruträkningar.*

Beskriv var i anläggningen avfallet ska användas (inne i konstruktionen eller på ytan)?*

Hur stor markyta kommer att tas i anspråk för anläggningen? (m2)*
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Mängd avfall för respektive avfallsslag

1. Avfallsslag 2. Avfallsslag

1. Avfallskod 2. Avfallskod

1. ton 2. ton

1. m3 2. m3

3. Avfallsslag 4. Avfallsslag

3. Avfallskod 4. Avfallskod

3. ton 4. ton

3. m3 4. m3

Total mängd avfall som ska användas, från förgående fråga.

i ton*

i m3*

Ange fyllnadshöjd (vid fyllning över 0,5 m inom detaljplanelagt område krävs även marklov), i meter*

Byggperiod för anläggningen, beräknat startdatum*

Beräknat slutdatum*

Arbetstider*

Bifoga handlingar som kan styrka anläggningens syfte t.ex. bulleruträkningar. Du kan bifoga flera filer.
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Nej Ja, ange vad nedan

Beskrivning av avfallet som ska användas
Ange plats där avfallet/materialet har sitt ursprung (t ex fastighetsbeteckning, vägnummer och sträcka)*

Kommer massorna från någon annan anläggning, t ex väg/vägdiken, banvall, riven byggnad? Ange i så fall vad: *

Har någon verksamhet som kan ha förorenat massorna funnits på platsen tidigare såsom industri, bensinstation, annan lagring av
kemikalier/petroleumprodukter etc. Ange i så fall vad: *

Ange anledningen till att massorna ska tas bort från platsen där de finns nu?*

Beskriv massorna/avfallet – vad består de av, t ex kornstorlek, innehåll av organiskt material som rötter, kvistar*

Har massorna inblandning av andra material, t ex metall, plast, gummi, isolering, trä?* (Du kan endast välja ett alternativ) 

Ange här vad inblandningen är

Ange de avfallskoder ni skulle klassificera avfallet som, enligt bilaga 4 till Avfallsförordningen SFS 2011:927 (Obs! varje kod
innehåller sex siffror).*
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Ja, analysprotokoll bifogas senare i e-tjänsten Nej, ange varför nedan

Ja Nej

Ja Nej

Har provtagning av materialet utförts i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten?*
(Du kan endast välja ett alternativ) 

Om nej – motivera varför det inte bedöms vara nödvändigt (observera att det är sökandens ansvar att känna till om materialet
innehåller föroreningar och i vilka nivåer)

Finns misstanke om andra föroreningar än de som har riktvärden i Naturvårdsverkets handbok 2010:1? I så fall vilka*

Beskriv hur ni har kommit fram till att avfallet innebär ringa föroreningsrisk.*

Beskriv era mottagningsrutiner, kontroll och dokumentation (för att säkerställa materialkvalitén om någon annan levererar
materialet)*

Kommer materialet/avfallet att ligga lagrat innan det används för anläggningsändamålet?* (Du kan endast välja ett alternativ) 

Kommer materialet/avfallet att ligga övertäckt om det ska lagras innan användning?* (Du kan endast välja ett alternativ) 

Ansvarig person för avfallets ursprung och innehåll, inkl. kontaktuppgifter

Bifoga analysprotokoll
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Ja, analysprotokoll bifogas senare i e-tjänsten Nej, ange varför nedan

Lera/matjord Morän/pinnmo

Sand/grus Annat, ange vad nedan

Skyddsområde för vattentäkt Skyddat område för natur och/eller kultur

Strandskyddsområde (vanligen 100 m från strand men
kan vara längre)

Gammal täkt eller ravin

Våtmark

Område för grundvattenmagasin Nej

Beskrivning av plats och omgivning

Beskriv nuvarande markanvändning där avfallet ska användas?*

Har platsspecifikprovtagning av underliggande mark utförts?* (Du kan endast välja ett alternativ) 

Om nej – motivera varför det inte bedöms vara nödvändigt

Beskriv typ av underliggande mark* (Du kan endast välja ett alternativ) 

Om annat, ange vad

Avstånd till ytvatten, sjö, bäck, vattentäkt eller drickvattenbrunn.*

Ligger platsen inom något av följande?*

Bifoga analysprotokoll
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Skyddsåtgärder och Transporter
Beskriv skyddsåtgärder för att motverka damning, grumling, lakning, bullerstörningar etc under byggnadstiden.*

Beskriv skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som ska vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att
anläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön efter att anläggningen är färdigställd.*

Uppskatta totala antalet lastbilstransporter (bil eller bil med släp) som behövs för att frakta materialet till anläggningsplatsen*

Uppskatta maximala antalet lastbilstransporter per dygn som kan ska komma med material till anläggningsprojektet*

Sökandes underskrift

Ort och datum

Underskrift
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