Anlänt, datum

Dnr

ANMÄLAN OM UTNYTTJANDE AV BETONG- OCH TEGELAVFALL I SMÅ MÄNGDER
Anmälan ska returneras till miljövårdsmyndigheten minst en månad före utnyttjandet av
avfallet.

A: Sökandens kontaktuppgifter
Namn

Telefonnummer

Adress

E-post

B: Överlåtelseplats och överlåtare
Överlåtelseplatsens adress

Fastighetsbeteckning

Överlåtarens namn

Telefonnummer

Adress

C: Placeringsplats och beskrivning av projektet
Placeringsplatsens innehavare

Telefonnummer

Placeringsplatsens adress

Fastighetsbeteckning

Avfallsslag

mängd (t)

Förbehandlingssätt

Till vilket byggnadsprojekt hör utnyttjandet av avfallen? (Tillståndsnummer, plan e.d.)

En beskrivning i ord av avfallets renhet och ofarlighet ifall analysresultat inte har bifogats anmälan.
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Sättet på vilket avfallet utnyttjas Märk också ut området på kartan!

Tidpunkt för överlåtelsen

D: Bilagor
Kartritning över placeringsplatsen och avfallets läge på fastigheten
Eventuella analysresultat som visar att avfallet inte är skadligt för miljön

E: Parternas underskrifter
Datum
Underskrifter och namnförtydliganden

Avfallets överlåtare

Placeringsplatsen innehavare

Att beakta när man utnyttjar betong- och tegelavfall
Vid icke-yrkesmässigt jordbyggnadsarbete kan sorterat och rent tegel- och betongavfall i små
mängder användas för att ersätta natursubstanser. Avfallet ska före användningen krossas i bitar
som är under 150 mm i diameter.
Att gräva ner avfall i jorden i annat än nyttosyfte är inte tillåtet. Utnyttjandet av avfallet får inte
orsaka nedskräpning eller annan risk för miljöförorening.
När man utnyttjar byggavfall är det skäl att särskilt beakta att det eventuellt förekommer ämnen
som klassificeras som problemavfall i avfallsmaterialen. Sådana här ämnen är t.ex. asbest samt
PCB-föreningar och blyföreningar i fogmassor som använts i elementhus (främst från 1950-talet till
1970-talet). Problemavfall ska alltid hållas åtskilt från annat avfall och skickas för hantering till en
anläggning som har vederbörligt lov att hantera dylikt avfall.
Övervakningsmyndigheten kan på basis av denna anmälan förutsätta att en utredning (jämte
analysresultat), om att avfallet är dugligt att användas på den föreslagna platsen, skickas till
övervakningsmyndigheten före utnyttjandet av betong- och tegelavfallet. Utredningen om avfallets
duglighet ska göras av en utomstående sakkunnig.
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