ANMÄLAN
För återvinning av avfall för
anläggningsändamål
Enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) och
35 § Miljöprövningsförordning (2013:251)
Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP och
Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av
förordningen 2014:425 om bekämpningsmedel. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information om hur Gnosjö
kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se.

Sökande/verksamhetsutövare
Namn/Företag/Organisation

Telefon dagtid

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Namn/Företag/Organisation

Telefon dagtid

Person-/Organistionsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Namn/Företag

Telefon dagtid

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-post

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fakturaadress (om annan än ovanstående)

E-post

Anlitad entreprenör
Företag

Telefon dagtid

Kontaktperson

Organisationsnummer

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Organisationsnummer

335 80 GNOSJÖ

Storgatan 15

0370-33 10 00

542-4163

212000-0506

Verksamhetsbeskrivning
Beskriv utförligt ändamål och syfte med användningen

Typ av massor/avfall

Avfallskod

Mängd massor (ton)

Fastighetsbeteckning för
upplagsplatsen

Fastighetsägare

Tid när verksamheten påbörjas respektive avslutas

Påbörjas:

Beräknas avslutas:

Arbetstider:

Beskriv den närmaste omgivningen för planerad användningsyta, transportvägar, dricksvattentäkter och andra
skyddsvärda objekt inom 200 m (Skalenlig karta med ritning över verksamheten ska bifogas anmälan. På karta ska
vattendrag, dricksvattenbrunnar och andra skyddsvärda objekt markeras ut)

Avstånd till närmaste:

Vattentäkt:

Ytvattentäkt:

Annat känsligt:

Beskriv avfallet som kommer att användas

Var kommer avfallet ifrån samt föroreningsinnehåll och sorteringsgrad?

Är avfallet fritt från PCB, olja, armeringsjärn, organiskt
material?
Är avfallet fritt från asbest?
Redovisa provtagningar som har skett av avfallet

Finns det någon risk för förorening av mark eller vatten

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Organisationsnummer

335 80 GNOSJÖ

Storgatan 15

0370-33 10 00

542-4163

212000-0506

Ja

Nej

Ja

Nej

Beskriv samt ge en bedömning över ev störningar som som kan uppstå för omgivningen och miljön

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder

Beskriv samt ge en bedömning över ev bullerstörningar, störningar i form av damning och dylikt från transporter

Beskriv om några och vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Bilaga 1: Skalenlig karta med ritning över verksamheten inkl vattenbrunnar, vattendrag
mm (obligatorisk bilaga)
Bilaga 2: Annat, beskriv:
Bilaga 3: Annat, beskriv:
Anmälan ska lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen 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 ev. bilagor.
Information om avgift
En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.
Anmälan lämnas eller skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö kommun

......................................................................................................................................................
Datum
Sökandens underskrift

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Organisationsnummer

335 80 GNOSJÖ

Storgatan 15

0370-33 10 00

542-4163

212000-0506

