Bygg- och miljökontoret

Anmälan användning av massor eller avfall för anläggningsändamål
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att administrera handläggningen av ärendet och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Handlingar kan komma att skickas
på remiss till annan myndighet och/eller andra berörda sakägare. Handläggningen görs i enlighet med miljöbalken. Uppgifterna
sparas i 5 år och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även
begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00. vasbydirekt@upplandsvasby.se,
med du har även möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält

Sökande
Företag *

Organisationsnummer *

Adress *

Postnummer och ort *

Kontaktperson *

Telefon *

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Adress

Postnummer

Postort

Eventuellt projektnummer

Utförare/entreprenör (om annan än sökande)
Företagets namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Beskrivning av uppläggningen
Avfallet/massornas ursprung (ange fastighetsbeteckning)

Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen

Beskriv nuvarande markanvändning där avfallet avses användas Jordart och marktyp

Anläggningensplats (fastighetsbeteckning)

Yta (kvm)

Mängd (ton eller kbm)

Fyllnadshöjd (meter)
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Beskrivning av uppläggningen
Beskriv ändamål/syfte för anläggningen

Avfallets innehåll (ange EWC-kod)

Ange tid för utfyllnad start

Ange tid för utfyllnad slut

Har provtagning utförts?
Ja

Avstånd till närmaste vattendrag, dike, vattentäkt och närboende
(markera på bifogad karta)

Nej

Beskriv mottagningsrutiner (ange EWC-kod)

Beskriv störningar: buller, transporter, omgivningspåverkan

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvattnet från eventuell
förorening?

Bilagor
Karta

Analysresultat från provtagning av massorna
Bifogas

Bifogas

Underskrifter *
Datum och namnteckning

Namnförtydligande

Datum och namnteckning (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Bilagor som ska bifogas med anmälan
Karta där följande framgår:
- fastighetsbeteckning
- anläggningens placering
- markprofil före och efter utfyllnad
- vattendrag
- vattentäkter
- transportvägar
- grannfastighet/närboende
Eventuella analysresultat från provtagning av massorna.
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