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Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

ANMÄLAN
Användning av avfall för
anläggningsändamål

Sökande
Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Telefon mobil

E-postadress

Fakturaadress om annan än ovanstående

Postnr och ort

Fakturareferens

Uppgifter om platsen för anläggningsarbetet
Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (namn, adress)

Ev. kontaktperson på plats

Typ av material som ska användas

Total mängd (ton)

Var kommer materialet ifrån ? Om avfallet kommer från en riven byggnad, vad har den tidigare använts till ?

Är avfallet fritt från föroreningar? Finns det innehållsdeklaration och/eller analysprotokoll som visar vad materialet består av? Bifoga kopior på detta till anmälan.

Forts nästa sida 
Linköpings kommun, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljökontoret
Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping. Vid frågor kontakta miljökontoret 013-20 64 00
Växel: 013-20 60 00 E-postadress: miljokontoret@linkoping.se
LK 2583 utg 2 (maj 2018)
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Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))
Personuppgifter som lämnas i blankett behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att
handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och miljönämnden. Nämnden är
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.
Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter.
För frågor kontakta bygg- och miljönämndens förvaltning enligt följande: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, e-post:
moskundtjanst@linkoping.se telefonnummer: 013-20 64 00
se
Om det redovisade materialet inte används för det anmälda ändamålet, vad kommer då att användas istället?

Beskriv hur materialet kommer att användas och hur anläggningsarbetet ska utföras.

Beskriv tidsplan och ev. försiktighets- och skyddsåtgärder som planeras.

Övriga upplysningar.

Till anmälan ska en skiss eller en ritning över platsen bifogas.
OBS! Anmälan ska skickas in i god tid innan arbetet påbörjas ! Minst 6 veckor före ett större anläggningsarbete
och minst 2 veckor före ett mindre anläggningsarbete.
Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till:
Miljökontoret, Linköpings kommun
Drottninggatan 45
581 81 Linköping

Avgift
Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

