Anmälan om återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål
Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du planerar att börja
åtgärden. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.
Avfallet ska användas för anläggningsändamål på följande fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Sökande
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än sökande)

Eventuell referenskod vid fakturering

Beskrivning av avfallet, platsen för återvinning och syftet med den nya
anläggningen
Beskriv typ av avfall

Betong

Tegel

Schaktmassor

Annat ________________________________________

Beskriv vart avfallet kommer ifrån samt syftet med den nya anläggningen som avfallet ska användas till

Beskriv omgivningen samt ange avstånd till närboende, vattendrag och dricksvattentäkter

Beskriv påverkan på omgivningen samt eventuella skyddsåtgärder som kommer att vidtas

Volym

Fyllnadshöjd

Tid för genomförandet av åtgärden

Bifogade handlingar
Skalenlig karta där följande framgår: anläggningsyta, transportvägar, avstånd till eventuell närboende,
vattendrag, dricksvattentäkter och andra skyddsvärda objekt.
Analysresultat och andra undersökningar som gjorts angående massornas eventuella föroreningsinnehåll
Kopia av rivningsplan om avfallet kommer från rivningsverksamhet
Annat

Datum

Underskrift
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Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål (kod 90.141 C)
Beroende på typ av avfall, vart avfallet kommer att läggas upp, föroreningsrisk med mera kan
följande bestämmelser vara aktuella:
Anmälningsplikt enligt miljöbalken
Vid återvinning av avfall för anläggningsändamål är det risken för förorening av mark, vattenområde eller
grundvatten som avgör om det är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Detta bedöms utifrån massornas
egenskaper och uppläggningsplatsens lämplighet. Ansvaret för att bedöma om anmälan ska göras ligger på
verksamhetsutövaren, men det kan vara svårt att väga in alla aspekter och bedöma föroreningsrisken. Kontakta
gärna oss på miljöförvaltningen för rådgivning. Om föroreningsrisken anses som ringa ska anmälan lämnas till
miljöförvaltningen i god tid (senast sex veckor) innan åtgärden startar. När du lämnat in en anmälan får du
inte börja åtgärden innan du fått ett beslut i ditt ärende.
Tillståndsplikt enligt miljöbalken
Om föroreningsrisken är mer än ringa ska du söka tillstånd hos länsstyrelsen.
Vill du veta mer om hur föroreningsrisken bedöms och vad som menas med ”ringa risk” och ”mer än ringa
risk” kan du läsa Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten.
Samråd enligt miljöbalken
Om återvinningen inte är anmälnings- eller tillståndspliktig, men kan komma att förändra naturmiljön
väsentligt, ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
Marklov
I vissa fall kan du behöva marklovför utfyllnad. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen för mer information.
Strandskydd
Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddande området är normalt 100 meter eller
mer från strandkanten såväl på land som vattenområde. Det innebär att det är förbjudet att bygga, gräva, fylla
upp och så vidare inom området. Dispens från strandskyddet kan sökas hos stadsbyggnadsförvaltningen.
Vattenverksamhet
Fyllning, grävning, rensning med mera i vattenområde kan vara vattenverksamhet. Kontakta länsstyrelsen för
mer information.
Avgift
Avgiften vi tar ut för att handlägga din anmälan är enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Du
hittar aktuell taxa på karlstad.se.
Skicka din anmälan till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoforvaltningen@karlstad.se

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads kommun
om återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av
gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den
tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar
dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats
karlstad.se/personuppgifter
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