
                     
         

Anmälan avser  Användning av avfall för anläggningsändamål (90.140 C)  
 Anläggning för mellanlagring av avfall (90.40 C)  
 Uppläggning av högst 1000 ton muddermassor (90.280 C) 

Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer 

Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten 
bedrivs) 

Utdelningsadress Faktureringsadress

Kontaktperson Telefon Telefax

E-postadress Mobiltelefon 

Fastighetsägare (om 
annan än ovan)   

Namn Telefon 

Gatuadress Postadress 

Utförare/entreprenör 
om annan än sökande 

Företag Organisationsnummer

Kontaktperson Telefon

Beskrivning av 
anläggningsarbetet 
/uppläggningen 

Volym m3 Fyllnadshöjd/lagringshöjd (m) Startdatum Slutdatum Arbetstider

Beskriv ändamål/syfte 

Beskriv det material som kommer att användas och materialets ursprung  

Vilka föroreningar innehåller materialet? 

Beskriv omgivningen och nuvarande markanvändning  

Avstånd bostäder Avstånd fritidsbostäder Avstånd vattendrag Avstånd vattentäkt 

Ligger platsen inom strandskyddat område? 
 Ja       Nej 

Ligger platsen inom skyddsområde för vattentäkt? 
 Ja       Nej 

Beskriv eventuella störningar på omgivningen som kan uppkomma (buller, dammning, transporter, 
påverkan på vattentäkter, vattendrag) 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet 
Anmälan enligt 21 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
(SFS 1998:899) 

TelefonAle kommun Organisationsnummer  E-post 
0303-33 00 00SE-449 80 Alafors 212000-1439  kommun@ale.se www.ale.se 



Beskriv de skyddsåtgärder som planeras 

Beskriv kontroll och dokumentation av mottagningen 

Skalenlig karta bifogas 
där följande framgår 

 Översiktskarta 
 Skalenlig karta  
Utfyllnadens/mellanlagrets placering 
 Markprofiler före och efter utfyllnaden 

 Vattendrag 
 Vattentäkters placering (egen och grannars) 
 Transportvägar 
 Grannfastigheter 

Underskrift 
Med min underskrift 
samtycker jag till att mina 
personuppgifter 
behandlas enligt 
personuppgiftslagen (SFS 
1998:204) 

Ort och datum 

Ansvarig verksamhetsutövares underskrift Namnförtydligande 

Avgift  
Behandlad anmälan debiteras enligt gällande taxa fastställd av Ale kommun. 

Personuppgiftslagen 
För din information vill vi meddela dig att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllandet av 
blanketten kommer att behandlas i vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt 
miljöbalken.  
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa 
ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Sektor samhällsbyggnad. 

Ansökan skickas till 
Ale kommun, sektor samhällsbyggnad, 449 80 Alafors, minst 6 veckor innan verksamheten ska 
starta. 
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