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Sökande

 

Namn Organisationsnummer/ Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon dagtid 

E-post 

Fastighetsbeteckning (där avfallet ska läggas upp) 

 

Utförare/Entreprenör (om annan än sökande) 
Namn 

Organisationsnummer Telefon dagtid 

 

Anmälan avser 
Beskrivning av material/avfall som ska användas(t.ex. schaktmassor, rivningsmassor; betong mm) 

Varifrån kommer avfallet (fastighet, användning mm) Innehåll av miljöfarliga 

komponenter/föroreningar i materialet 

Vilken mängd (m3/ton) Fyllnadshöjd Start- och slutdatum för arbetet 

Beskrivning av vad materialet/avfallet ska användas till 

Beskrivning av omgivningen och nuvarande markanvändning 

Avstånd bostäder Avstånd fritidsbostäder Avstånd vattendrag Avstånd vattentäkt 

Skickas till: 

Höörs kommun 

Miljöenheten 

Box 53 

243 21 Höör 

B
L
E

 0
6
2

 2
0

2
0

-1
2

-0
1

 



Höörs kommun: Tillstånds- och tillsynsnämnden • Box 53 • 243 21 Höör 

Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 

Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00 

tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se • www.hoor.se • 

www.facebook.com/Hoorskommun 
 

Anmälan användning av avfall för 
anläggningsändamål 
35 §, kap 29 – Kod 90.141, 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

 

  
 

MILJÖENHETEN 

  

 

 

 

Ligger området inom strandskyddat område?  Ja  Nej 

Ligger området inom skyddsområde för vattentäkt?  Ja  Nej 

Hur länge avfallet ska ligga på platsen (tid eller permanent) 

Transportör av materialet/avfallet (transport av avfall kräver tillstånd/anmälan till länsstyrelsen i vissa fall) 

Beskrivning av eventuella störningar på omgivningen som kan uppkomma 

Beskrivning av skyddsåtgärder som kommer vidtas 

Beskrivning av kontroll och dokumentation av mottagningen 

Bilagor 

Bifoga en karta över var avfallet ska placeras samt analysresultat från provtagning av massorna (ska 

bifogas för att anmälan ska kunna behandlas). 

 

Avgift 

Avgift för prövning av anmälan enligt miljöbalken debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i 

Höörs kommun. 
 

 

Datum och underskrift 

 

Hantering av personuppgifter  
Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende 

registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i kommunens 

ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot 

dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är tillstånds- och tillsynsnämnden. 

  

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att en 

personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du önskar mer information om hur dina personuppgifter 

används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se 

 


