An

Anmälan om användning av järnsand för
anläggningsändamål
Bygg- och miljönämnden

Fastighet och sökande/anmälare
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn

Organisationsnummer eller personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

E-post
Faktureringsadress (om annan än sökandens)

Postnummer

Ort

Eventuell märkning av faktura (referensnummer, projektnummer etc)

Utförare/entreprenör (om annan än sökande)
Namn
Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Uppgifter om anläggningen
Ange vad som ska byggas (väg, parkeringsplatser, bullervall etc)

Vad avser anmälan

Ombyggnad av befintlig anläggning

Ny anläggning

Motivera varför ni vill använda järnsand istället för traditionellt anläggningsmaterial
Hur stor markyta kommer att tas i anspråk för anläggningen? (m2)
Ange järnsandsskiktets tjocklek (vid fyllning mer än 50 cm över befintlig markhöjd inom detaljplanelagt område krävs även
marklov)
Mängd järnsand som ska användas
Byggperiod för anläggningen (anges i format
ÅÅÅÅ-MM-DD)

kubikmeter (m3)

eller

ton
Beräknat startdatum

Beräknat slutdatum

Kommer järnsanden att ligga i upplag innan det används till anläggningsändamålet?

Ja

Nej

Kommer järnsanden att ligga övertäckt om det ska lagras innan användning?

Ja

Nej

Beskriv uppbyggnaden av anläggningen och hur ni säkerställer att järnsanden hålls helt torr (beskriv olika skikt, ingående
material, inkl geotextiler och dukar/tätskikt samt övertäckning). Bifoga en sektionsritning.

Postadress
Skellefteå kommun
Bygg- och miljökontoret
931 85 Skellefteå

Besöksadress
Trädgårdsgatan 7

Telefon kundtjänst
0910-73 50 00

Internet:
E-postadress:
kundtjanst@skelleftea.se
Hemsida:
www.skelleftea.se

Anmälan om användning av järnsand
för anläggningsändamål
Beskriv hur järnsanden ska kunna hållas åtskild från andra material i anläggningen om t ex grävning i anläggningen eller rivning
av anläggningen blir aktuellt

Beskriv skyddsåtgärder allmänt för att motverka damning, grumling, lakning, bullerstörningar etc under byggnadstiden.

Ange om några ytterligare skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått kommer att vidtas för att förebygga, hindra eller
motverka att anläggningen medför förorening av mark, yt- eller grundvatten efter att anläggningen är färdigställd.

Arbetstider under byggnadstiden

Uppgifter om materialet
Har ni tagit del av analyser av totalhalter och utlakning av ämnen från järnsanden?

Ja

Nej

Beskrivning av plats och omgivning
Beskriv nuvarande markanvändning där avfallet ska användas?
Ange avstånd mellan nivån där avfallet ska ligga och ner till högsta grundvattenytan (antal meter):
Ange grundvattnets rörelseriktning

Ange markens
genomsläpplighet

genomsläpplig

normaltät

Tät

Beskriv typ av mark där avfallet kommer att läggas.
Lera/matjord

Sulfidjord

Morän/pinnmo

Sand/grus

Annat (ange vad)

Om geoteknisk undersökning finns ska den bifogas anmälan!
Ligger platsen inom något av följande:
Skyddsområde för vattentäkt

Nej

Ja

Skyddat område för natur och/eller kultur

Nej

Ja

Strandskyddsområde (vanligen 100 m från strand men kan vara längre)

Nej

Ja

Gammal täkt eller ravin

Nej

Ja

Våtmark

Nej

Ja

Beskriv hur ni har kommit fram till att användningen på aktuell plats innebär ringa föroreningsrisk (bedömningar, analyser osv ska
vara representativa för den plats som järnsanden avses att användas på, t ex utifrån risk för vattengenomströmning, pH-värde i
marken och spridningsförutsättningar för föroreningarna i sanden.

Anmälan om användning av järnsand
för anläggningsändamål

Transporter
Uppskatta totala antalet lastbilstransporter (bil eller bil med släp) som behövs för att frakta materialet till anläggningsplatsen
Uppskatta maximala antalet lastbilstransporter per dygn som kan ska komma med material till anläggningsprojektet

Detta ska bifogas ansökan:
•
Situationsplan i ex skala 1:2000 där den planerade anläggningen är inritad
•
Måttsatt sektionsritning där anläggningen visas i genomskärning
•
Ekonomisk karta i skala 1:10000 där följande är inritat:
-närmaste bostads- och fritidshus
-närmaste vattentäkt (kommunal eller privat)
-närmaste sjö, vattendrag, dike
-transportvägar
•
Resultat av geoteknisk undersökning, alternativt en provgropsgrävning, som visar jordarter och jordlagerföljder

Underskrift av verksamhetsansvarig
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Tjänsten ni sökt är avgiftsbelagd. Detta innebär att myndigheten har ett kreditförhållande till sökande och har rätt att begära in
personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas i förvaltningens verksamhetssystem och kommunens ekonomisystem.

OBSERVERA
Enligt 9 kap 6 § miljöbalken får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast 6 veckor efter att anmälan har
gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
Anmälan ska lämnas in i två exemplar

