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Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt 
avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188). 

 
Företagsuppgifter 
Namn/Anmälare Organisationsnummer/Personnummer 

Adress Telefon dagtid 

Postadress E-postadress 

Kontaktperson Mobiltelefon kontaktperson dagtid 

E-postadress (kontaktperson) Fastighetsägare 

Fakturadress och referens 

 

Projektbeskrivning 
Projektansvarig/byggherre Telefon dagtid 

Ev. underentreprenör Kontaktperson, telefon dagtid 

Slutkund 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälan om återvinning av avfall för 
anläggningsändamål - kod 90.141 
enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap 
35 § miljöprövningsförordning(2013:251) 
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Beskrivning av uppläggningen 
Fastighetsbeteckning för fastigheten där uppläggningen ska ske 

Beskriv ändamålet/syftet med uppläggningen 

Beskrivning av omgivningen. Ange avstånd till närliggande bebyggelse, typ av bebyggelse, 
vattentäkt, vattendrag, dike, damm, strand, Natura 2000-område samt vattenskyddsområde 

Beskriv påverkan på omgivningen samt eventuella skyddsåtgärder som kommer att vidtas 

Varifrån kommer avfallet (kommun och fastighetsbeteckning) 

Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen (beskriv avfallets ursprung) 

Tidpunkt för genomförandet (start- och slutdatum) 

 

Material och mängd 
Uppge typ av material, volym, fyllnadshöjd, föroreningsinnehåll samt avfallskod (bilaga 4 i 
Avfallsförordning 2011:927) 

Har provtagning på avfallet utförts? 
 
Ja, analysprotokoll bifogas Nej 

Har provtagning utförts på uppläggningsplatsen för att kontrollera bakgrundshalterna? 

Ja, analysprotokoll bifogas Nej 
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Kartmaterial 
Uppläggningens placering ska ritas ut på en situationsplan (karta), som bifogas denna anmälan. I 
kartan ska även framgå: 

- fastighetsbeteckning 
- anläggningens placering 
- markprofil före och efter utfyllnad 
- vattendrag 
- vattentäkter 
- transportvägar 
- grannfastighet/närboende 

 

 
 

Ort och datum Ort och datum 

Sökandes underskrift Fastighetsägarens underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

 
 

Information 
Anmälan ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast sex veckor innan 
verksamheten startar. 

 
Anmälan med bilagor skickas till:  
Miljö- och bygg, Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef 
eller till miljo.byggnads@gagnef 
 

 
Så här behandlar Gagnefs kommun dina personuppgifter 
När	du	kontaktar	Gagnefs	kommun	i	olika	ärenden	kan	vi	komma	att	behandla	dina	personuppgifter.	Detta	
gör	vi	för	att	kunna	uppfylla	den	verksamhet	som	vi	enligt	kommunallagen	är	skyldiga	att	bedriva.	Dina	
personuppgifter	hanteras	enligt	reglerna	i	dataskyddsförordningen	(länk).	Det	är	respektive	nämnd	
(myndighet)	som	ansvarar	för	att	hanteringen,	uppgifterna	används	enbart	för	att	kunna	handlägga	ditt	
ärende.	Ärenden	med	långsiktig	betydelse	bevaras,	övriga	ärenden	av	mindre	betydelse	gallras	(raderas)	
efter	viss	tid.	Handlingar	och	e‐post	som	inkommer	till	kommunen	blir	allmänna	handlingar	och	kan	komma	
att	lämnas	ut	enligt	offentlighetsprincipen.	Uppgifterna	kan	även	komma	att	läggas	ut	på	kommunens	
webbplats.	
Enligt	dataskyddsförordningen	har	du	rätt	att;	

 få	upplysningar	om	hur	dina	uppgifter	behandlas	
 i	vissa	fall	få	dina	personuppgifter	raderade	eller	rättade	
 i	vissa	fall	begära	att	behandlingen	av	dina	personuppgifter	upphör	genom	att	kontakta	Gagnefs	

kommuns	dataskyddsombud	via	brev	eller	e‐post	registrator@gagnef.se	
 lämna	klagomål	på	personuppgiftsbehandlingen	till	datainspektionen.		

Behandling av personuppgifter 
De	uppgifter	som	du	lämnar	till	Gagnefs	kommun	behandlas	av	oss	för	handläggning,	administration	och	
uppföljning	av	ditt	ärende.	Behandlingen	utförs	i	våra	verksamhetssystem.	Personuppgifter	hanteras	enligt	
reglerna	i	dataskyddsförordningen.	Läs	mer	om	dina	rättigheter	enligt	dataskyddsförordningen	på	vår	
webbsida	gagnef.se/personuppgifter	
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