BÅSTADS
KOMMUN

Anmälan om användning av massor
eller avfall för anläggningsändamål.
Enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 29 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen (kod 90.140)

Samhällsbyggnad

Fastie:het och sökande/anmälare
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn

Organisationsnummer eller personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

E-post
Faktureringsadress ( om annan än sökandens)

Postnummer

lort

Eventuell märkning av faktura (referensnummer, projektnummer etc.)

Utförare/entreprenör (om annan än sökande)
Namn

I

Kontaktperson
E-post

Telefon

I

Mobiltelefon

uIDD!H-fter om an aQ'1mme:en

Ange vad som ska byggas (väg, bullervall etc.)
Ange anledning till att anläggningen behöver byggas (syfte)
Beskriv var i anläggningen avfallet ska användas (inne i konstruktionen eller på ytan)?
Hur stor markyta kommer att tas i anspråk för anläggningen? (m 2)
Mängd avfall som ska användas

ton

m3

Ange fyllnadshöjd i meter (vid fyllning över 0,5 m inom detaljplanelagt område krävs även marklov)
Byggperiod för anläggningen (anges i format ÅÅÅÅMM-DD)

Beräknat startdatum:

Beräknat slutdatum:

Arbetstider

Besknvnm2
av av fa Ilet som ska användas

Ange plats där avfallet/materialet har sitt ursprung (t ex fastighetsbeteckning, vägnummer och sträcka)
Kommer massorna från någon annan anläggning, t ex väg/vägdiken, banvall, riven byggnad?

Ange i så fall vad:

Har någon verksamhet som kan ha förorenat massorna funnits på platsen tidigare såsom industri, bensinstation, annan lagring av
kemikalier/petroleumprodukter etc.

Ange i så fall vad:

Ange anledningen till att massorna ska tas bort från platsen där de finns nu?
Beskriv massorna/avfallet - vad består de av, t ex kornstorlek, innehåll av organiskt material som rötter, kvistar

Avgift

Underskrift av sökande
Ort och datum

Namnunderskrift
Namnförtydligande

Förenklad delgivning
I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning.
Information om detta finns på www.bastad.se.
Behandling av personuppgifter
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter, hittar du på
www.bastad.se/kommun-och-politik/kundcenter-2/hantering-av-personuppgifter.

Blanketten skickas till:
Båstads kommun
Samhällsbyggnad
269 80 Båstad
samhallsbyggnad@bastad.se

