
  

   
Miljöförvaltningen 
 

Blankett för anmälan 1(4) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post  
Box 41 Brotorget 1 046-359 50 00 046-359 59 81 www.lund.se miljoforvaltningen@lund.se 
221 00  Lund 

 
 
Anmälan om återvinning av avfall för 
anläggningsändamål - kod 90.141 
enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap 35 § miljöprövningsförordning 
(2013:251) 
 
Verksamhetsutövare 

Anmälare 
      

Organisation- eller personnummer 
      

Postadress 
      

Postnr.   
      

Ort 
      

Telefon-/mobilnummer 
      

E-post 
      

 
 

Fakturaadress (om annan än ovan) 
      

Fakturareferens 
      

Kontaktperson 
      

E-post 
      

Telefon 
      

Mobil 
      

 
Fastighetsuppgifter (för platsen där avfall ska återvinnas) 

Fastighetsbeteckning 
      

Adress 
      

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
      
Postadress till fastighetsägaren (för kopia av beslutet) 
      

 
Beskrivning av återvinningen/uppläggningen 

Tidpunkt för genomförandet (start- och slutdatum) 
      
Beskriv utförligt anläggningens syfte och funktion (t.ex. parkeringsyta). 
      
 
 
 
Mängd i ton eller m3  

 
Ändring av marknivån (i meter) 
 

Nuvarande markanvändning på fastigheten 
      
 
Beskrivning av omgivningen. Ange avstånd till närliggande bebyggelse, typ av bebyggelse, 
vattentäkt, vattendrag, dike, damm, strand, Natura 2000-område samt vattenskyddsområde.  
      
 
 
Beskrivning av geologi- och grundvattenförhållanden på platsen. Ange uppgifter om jordart, 
avstånd till berg, bergart, grundvattennivå och spridningsförutsättningar.  
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Vilka traditionella anläggningsmaterial ersätter avfallet (t.ex. bergkross, grus, anläggningsjord) 
och vilken mängd av respektive material? 
      
Har en kostnadsberäkning utförts där kostnaden för utförande av anläggningen med avfall 
jämförs med utförande med traditionella anläggningsmaterial? 
Ja , bifoga beräkning   Nej  
 
Beskriv påverkan på omgivningen samt eventuella skyddsåtgärder som kommer att vidtas 
under anläggningstiden respektive vid färdig anläggning (t.ex. invallade tankar, dammbindning, 
rening av dagvatten, avledning/uppsamling av yt- och lakvatten, kompletterande 
skyddstäckning, vegetationsskikt).  
      
 
 
 
Beskriv kontroll av omgivningspåverkan och mottagningskontroll.  
      
 
 
 
 
 
Vem utför eventuella kontroller, provtagningar och rapporteringar? 
      
 

 
Beskrivning av avfallets innehåll och egenskaper  

Varifrån kommer avfallet (kommun, fastighetsbeteckning och ev. projektnamn)? 
      
 
Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen där avfallet kommer ifrån (beskriv avfallets 
ursprung). 
      
 
Uppge typ av avfall och avfallskod (bilaga 3 i Avfallsförordning 2020:614). 
      
 
Beskriv risken för föroreningar i avfallet baserat på typ av avfall (t.ex. fyllnadsmassor) och 
kunskap om tidigare verksamhet på ursprungsplatsen (se ovan). 
      
 
 
Beskriv val av provtagningsmetod och analyserade parametrar utifrån typ av avfall, 
heterogenitet (hur ämnen kan var fördelade i avfallet) och risk för förekomst av utfasning- 
och/eller riskminskningsämnen.   
      
 
 
 
Har provtagning på avfallet utförts? 
 
Ja , analysprotokoll bifogas                                             Nej  
 
Har laktester på avfallet utförts? 
 
Ja , laktestresultat bifogas                                               Nej  
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Har provtagning utförts på anläggningens plats för att kontrollera bakgrundshalterna (beskriv 
hur proverna tagits ut)? 

Ja , analysprotokoll bifogas           Nej 

 Påverkan på omgivningen 
Antal transporter per dygn Under vilka dagar och tider på dygnet kommer 

transporter att pågå? 

Vilka transportvägar kommer användas? Antal transporter totalt 

Närboende, skolor etc. som kan bli berörda 

Ange planerade skyddsåtgärder mot buller och damning (t.ex. bevattning, täckning av massor, 
temporära bullervallar etc.)  

Bilagor 
Situationsplan (karta). I kartan ska framgå: fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, 
anläggningens placering, vattendrag, vattentäkter, transportvägar, grannfastigheter/närboende. 
Ja     Nej  

En tydlig beskrivning/ritning av anläggningens utformning och konstruktion. Markprofil före och 
efter utfyllnad och en tydlig beskrivning över vilka traditionella anläggningsmaterial avfallet 
ersätter.   
Ja     Nej  

Ev. erhållet marklov/övriga myndighetsbeslut. 
Ja  Nej 

Miljöteknisk undersökning 
Ja  Nej 

Egenkontroll 
Ja Nej 

Namnteckning 
Ort och datum Ort och datum 

Verksamhetsutövarens underskrift Fastighetsägarens underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Anmälan med bilagor skickas till e-post: miljoforvaltningen@lund.se 
eller Miljöförvaltningen i Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund 
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Marklov 
För att få förändra marken inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
genom att schakta eller fylla upp så att marknivån ändras kan du behöva söka 
marklov. Ansökan om marklov görs hos stadsbyggnadsnämnden. E-postadress: 
stadsbyggnadskontoret@lund.se  

Information 
Enligt 9 kap. 6c § miljöbalken får en verksamhet påbörjas tidigast sex veckor efter 
det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.  

Information om tillsynsavgift 
Avgift för miljönämndens tillsyn och handläggning är reglerad i taxa antagen av 
Kommunfullmäktige. Avgiften är för närvarande 1100 kronor per timme nerlagd 
handläggningstid. Verksamhet som bedrivs längre än 1 (ett) kalenderår kommer att 
debiteras med en fast årsavgift enligt gällande taxa. 

Rev 2020-10-19
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Information om hur Lunds kommun behandlar dina 
personuppgifter 

För att kunna bedriva och administrera verksamheten behöver 
Lunds kommun behandla dina personuppgifter. Den lagliga 
grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är 
nödvändig för att: 

fullgöra ett avtal med dig 
fullgöra en rättslig 
förpliktelse 
för att skydda intressen av grundläggande betydelse 
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
myndighetsutövning 
annat: 

 
 

Personuppgifterna lagras i enlighet med gällande 
dokumenthanteringsplan. Miljönämnden är 
personuppgiftsansvarig. 
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka 
uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, 
överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. 
Vänd dig då i första hand till Medborgarcenter.  
Om du har frågor kring Lunds kommuns behandling av 
personuppgifter kan du kontakta miljöförvaltningen. 
 
Läs mer på: www.lund.se/gdpr 

 
 

 

 
 

 x 
 


	Information om tillsynsavgift

	Anmälare: 
	Organisationeller personnummer: 
	Postadress: 
	Telefonmobilnummer: 
	Epost: 
	Fakturaadress om annan än ovan: 
	Fakturareferens: 
	Kontaktperson: 
	Epost_2: 
	Telefon: 
	Mobil: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Adress: 
	Fastighetsägare om annan än sökande: 
	Postadress till fastighetsägaren för kopia av beslutet: 
	Tidpunkt för genomförandet startoch slutdatum: 
	Beskriv utförligt anläggningens syfte och funktion tex parkeringsyta: 
	Mängd i ton eller m3: 
	Ändring av marknivån i meter: 
	Nuvarande markanvändning på fastigheten: 
	Beskrivning av omgivningen Ange avstånd till närliggande bebyggelse typ av bebyggelse vattentäkt vattendrag dike damm strand Natura 2000område samt vattenskyddsområde: 
	Beskrivning av geologioch grundvattenförhållanden på platsen Ange uppgifter om jordart avstånd till berg bergart grundvattennivå och spridningsförutsättningar: 
	Ja: Off
	Nej: Off
	Beskriv påverkan på omgivningen samt eventuella skyddsåtgärder som kommer att vidtas under anläggningstiden respektive vid färdig anläggning tex invallade tankar dammbindning rening av dagvatten avledninguppsamling av ytoch lakvatten kompletterande skyddstäckning vegetationsskikt: 
	Varifrån kommer avfallet kommun fastighetsbeteckning och ev projektnamn: 
	Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen där avfallet kommer ifrån beskriv avfallets ursprung: 
	Uppge typ av avfall och avfallskod bilaga 3 i Avfallsförordning 2020614: 
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	Ja_3: Off
	Nej_3: Off
	Ja_4: Off
	Nej_4: Off
	Antal transporter per dygn: 
	Under vilka dagar och tider på dygnet kommer transporter att pågå: 
	Vilka transportvägar kommer användas: 
	Antal transporter totalt: 
	Närboende skolor etc som kan bli berörda: 
	Ange planerade skyddsåtgärder mot buller och damning tex bevattning täckning av massor temporära bullervallar etc: 
	Ja_5: Off
	Nej_5: Off
	Ja_6: Off
	Nej_6: Off
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	Ort och datum: 
	Ort och datum_2: 
	Namnförtydligande: 
	Namnförtydligande_2: 
	Postnr: 
	Ort: 
	Anläggningsmaterial: 
	Omgivningspåverkan: 
	Kontroller m m: 
	Val av provtagningsmetod m m: 
	Risken för föroreningar m m: 
	Har provtagning utförts m m: 


