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                          Anmälan om återvinning av icke-farligt avfall 

                                                            för anläggningsändamål 

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att  
återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett  

sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten,  
om föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188) 

 

Salems kommun 

144 80 Rönninge    

 

Fyll i hela banketten och skicka den till adressen ovan eller via e-post till msb@salem.se.  

Information om fastigheten 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 

Fastighetsägare Organisationsnummer 

Telefon E-post  

Markägare, om annan än fastighetsägare 

Verksamhetsutövare (sökande) 
Företagsnamn Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

Telefon E-post  

Kontaktperson 

Faktureringsadress 

Faktureringsreferens 

  Entreprenör (om annan än sökande) 
Företagsnamn Organisationsnummer 

Telefon E-post  

Kontaktperson 

 

 

 

 

mailto:msb@salem.se
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Lokalisering/Omgivning 
Beskriv den närmaste omgivningen. Bifoga skalenlig ritning med avstånd och riktning till närmaste bostäder, 
annan störningskänslig verksamhet, vattentäkt eller vattenskyddsområde, samt till närmaste recipient (ex. sjö, 
vattendrag el. dike). Ange även transportvägar för avfallet till anläggningen 

 

Beskrivning av avfall som ska återvinnas 
Exempelvis schaktmassor, rivningsmassor, betong, tegel, jord, mm. Ange, om möjligt, avfallsslag och kod enligt 
Avfallsförordningen (2011:927) 

 

Avfallets ursprung (fastighet, användning mm.) 

Beskrivning av kontroll och dokumentation av avfallets ursprung  

Mängd (m
3
 eller ton) Klassificering av avfallet (t.ex. under KM, MKM eller MRR) Bifoga 

analysprotokoll 

Verksamhetsbeskrivning 
Beskriv vad avfallet ska användas till. Bifoga ritning över anläggningen där fyllnadshöjd och bredd framgår  

Beskriv hur länge avfallet ska ligga på platsen. (Permanent eller tillfälligt) Om tillfälligt, ange slutdatum för anläggningen 
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Transporter 
Uppskattat antal transporter per dygn, och uppskattat antal transporter totalt för hela arbetet.  
(Tillstånd eller anmälan hos länsstyrelsen kan behövas) 

Miljöutsläpp/buller 
Förväntas länshållningsvatten/avloppsvatten/processvatten uppstå?  

Förväntas det förekomma andra utsläpp till mark eller luft under arbetet? 

Förväntas damning uppstå under arbetet? 

Förväntas buller uppstå under arbetet? 

Skyddsåtgärder/kontrollplan 
Beskriv skyddsåtgärder, begränsningar eller försiktighetsmått för hur spridning av föroreningar/störningar till  
omgivningen ska minimeras eller undvikas helt 

Driftperioder och arbetstider 
Perioden arbetet beräknas pågå (start- och slutdatum, år och månad)  

Dagliga arbetstider (tider på dygnet och dagar i veckan)  
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Bilagor 

☐    Skalenlig situationsplan som innehåller: 

- Samtliga bostads- och fritidshus inom en radie av 200 m från anläggningen 
- Vattentäkter och recipienter (sjö, vattendrag, dike etc.) inom en radie av 200 m 
- Transportvägar till och från anläggningen 

☐    Ritning/skiss över verksamheten med fyllnadshöjd och bredd 

☐    Analysresultat av provtagning av avfallet 

☐    Dokumentation av avfallets ursprung 

 

Underskrift 
Ort och datum  

Namnunderskrift (verksamhetsutövare) Namnförtydligande 

 

Liksom alla handlingar som inkommer till Salems kommun utgör uppgifterna på denna blankett allmän 
handling som vanligtvis är offentlig. Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och 
användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Tillsynsavgift tas ut för handläggning 
enligt gällande kommunal taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 


