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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Anmälan om återvinning av avfall för
anläggningsändamål
Enligt miljöprövningsförordning 29 kap. 35 §
Sökande (ansvarig för verksamheten)
Namn

Personnr./org.nr.

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan än ovan)

Telefon

Kontaktperson

E-post

Entreprenör och konsult (om annan än sökande)
Namn entreprenör

Kontaktuppgifter entreprenör

Namn konsult

Kontaktuppgifter konsult

Avfallets ursprung
Mängd (ton eller m3)

Fastighetsbeteckning där avfallet hämtas

Vilket slags avfall ska användas? Ange om möjligt avfallskod enligt Avfallsförordning(2011:927) bilaga 4

Vilka verksamheter bedrivs eller har bedrivits på fastighet där avfallet hämtas?
Bilväg/vägdike
Oljeavskiljare
Annat:

Industri, ange vilken:
Cistern, ange innehåll:
Annat:

Beskriv provtagningsrutiner, ange bla prover som tagits, prover som ska tas och ange frekvens

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Telefon servicecenter
0243-740 00
Besöksadress
Sveagatan 21

E-post
miljokontoret@borlange.se
Webbadress
borlange.se
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Avfallets användning
Fastighetsbeteckning där avfallet ska användas
Beskriv syfte/ändamål med återvinningen

Tid för genomförande (start- och slutdatum)

Högsta fyllnadshöjd (m)

Släntlutning

Beskriv mottagningsrutiner och hur det säkerställs att avfallet som används är rent

Hur avser ni minimera risken för att obehöriga tippar avfall på platsen?

Beskriv bullerstörningar, transporter och ev. annan påverkan på omgivningen

Följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Karta 1

Skalenlig karta över området där avfallet hämtas med platsen tydligt markerad.

Karta 2

Skalenlig karta över området där avfallet ska användas med platsen tydligt markerad. Kartan
ska även visa: 1. Markprofil före och efter utfyllnad 2. Vattendrag 3. Vattentäkter 4.
Transportvägar 5. Grannfastigheter/närboende
Analysresultat från provtagning av massorna

Analysresultat

Geotekniskt
utlåtande

Geotekniskt utlåtande om massornas lämplighet för ändamålet

Sökande
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Upplysningar
Information enligt ovan kan lämnas på separat papper om utrymme i blanketten ej är tillräckligt.
De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
Miljönämnden tar ut en avgift för hantering av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften motsvarar 4 timmars nedlagd handläggningstid och år 2020 är avgiften per timme 972 kr.
Anmälan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge alternativt till
miljokontoret@borlange.se

