ANMÄLAN
Användning av massor eller avfall för
anläggningsändamål

Sid 1 (2)

Namn- och adressuppgifter
Företag:

Organisationsnummer:

Kontaktperson:

Telefon:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Objektets adress:

Objektets fastighetsbeteckning:

Ort:

Utförare/Entreprenör (om annan än sökande)
Företagets namn:

Person-/organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Kontaktperson:

Telefon:

E-postadress:

Mobilnummer:

Ort:

Beskrivning av uppläggningen
Avfallet/massornas ursprung (ange fastighetsbeteckning):
Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen:
Yta m2:

Anläggningens plats (ange fastighetsbeteckning):

Mängd (ton eller kbm): Fyllnadshöjd (meter):

Beskriv ändamål/syfte för anläggningen:

Avfallets innehåll (ange EWC-kod):

Har provtagning utförts?

Ja, analysprotokoll bifogas

Nej

Ange tid för utfyllnad (start och slutdatum):

Hur långt är det till närmaste vattendrag, dike, vattentäckt och
närboende (markera på bifogad karta)?
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Beskriv mottagningsrutiner (ange EWC-kod):

Postadress

Besöksadress

Bygg- och miljönämnden Estunavägen 14
Box 808
761 28 Norrtälje

E-postadress

Telefon

Telefax

Internet

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

0176-710 00

0176-716 70

norrtalje.se

Sid 2 (2)

Beskriv störningar: buller, transporter, omgivningspåverkan:

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

Namnunderskrift
Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

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
Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift, fastställd av Kommunfullmäktige, för handläggning av ärendet.
Detta ärende tidsdebiteras utifrån fastställd timtaxa. Bygg- och miljönämndens taxa finns på norrtalje.se/avgifter Den kan
även beställas via Kontaktcenter, telefon 0176-710 00.

Anmälan/ansökan med bilagor skickas till:
bygg.miljonamnden@norrtalje.se
eller
Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje
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Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679

Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig nämnd
om du vill veta mer.

Postadress

Besöksadress

Bygg- och miljönämnden Estunavägen 14
Box 808
761 28 Norrtälje

E-postadress

Telefon

Telefax

Internet

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

0176-710 00

0176-716 70

norrtalje.se

