Anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd för nyttjande av aska till anläggningsändamål
– anmälan till Miljökontoret
Allmänna uppgifter
Företag

Organisations/personnr

Kontaktperson

Adress

Telefon

Mobiltelefon

Fax

Objektets adress

Objektets fastighetsbeteckning

Materialets egenskaper
Beskrivning av materialets nyttjande, metoder, utbredning, etc.

Beräknad volym som ska nyttjas

Materialets innehåll följer upprättad kravspecifikation
Vid nej ange avvikelsen:

Materialet kommer från förbränning av

Torv/trä

Beräknas påbörjas

Ja

Nej

Köttmjöl

Kol

Beräknat avslut

Projektets tidplan
Projektet
Närboende är informerade om projektets tidplan?
Närboende är informerade transporter av material?
Objektet ligger inom vattenskyddsområde?
Avstånd från objektet till sjö, å, bäck är mindre än 30 m?
Avstånd till vattentäkt är mindre än 30 m?
Finns närhet till naturskyddat eller ekologiskt känsligt område?
Har anmälan enligt Miljöbalken 12:6 gjorts eller avses sådan
att göras till länsstyrelsen
Övriga upplysningar enligt bilaga

Datum

Underskrift anmälare

Ja Nej

Synpunkter

Regler med hänvisning till miljöbalken för hantering och nyttjande av
flygaska från förbränning vid Vattenfall Värme Uppsala AB
Damning
•
•
•
•

Materialet skall hanteras så att damning till kringboende undviks.
Materialet håller en fukthalt av ca 20 % vid leverans.
Markägaren svarar för att dammbindning sker på erforderliga delar av ytan vid
behov.
Markägaren svarar för att ytskiktet i framtiden är intakt för att förhindra damning
från askmaterialet.

Utläggning
•
•
•
•

Kommer att ske i kampanjer och skall färdigställas med ytskiktet stegvis.
Materialet vattnas vid behov vid läggning för att påskynda stabiliseringen av ytan.
Materialet läggs ut och komprimeras med maskin.
Utläggning och kompaktering av materialet skall ske snarast. Vid otjänlig
väderlek avbryts leveranserna.

Ytlager
•

Ytorna skall läggas med fall så att ytvattenavrinningen av vatten underlättas.

Återställning
•

På de ställen som utläggningen får en skarp kant mot omgivningen, planas
området ut med jord eller schaktmassor.

Kvalitetskontroll
•
•
•

Vattenfall journalför mängderna som levereras.
Materialprov tas ut av Vattenfall i asksilos, för att säkerställa jämnhet i ingående
material.
Markägaren svarar för fortlöpande information till närboende.

Övrigt
Skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som Vattenfall bedömer
erforderliga för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten orsakar skada
eller olägenhet för människans hälsa eller miljö enligt miljöbalkens 2 kapitel ska vidtas
av markägaren

Anmälan
Karta över området med markering av vilka ytor som ska beläggas bifogas anmälan.
Anmälan enligt ovan insändes till:
Miljökontoret
Uppsala Kommun
753 75 Uppsala

Avtal
Avtal om leveranser av aska sker med Vattenfall Värme Uppsala AB. Avtal upprättas av:
Vattenfall Värme Uppsala
Kjell Karlsson
753 82 Uppsala
Kopia på godkänd anmälan från Miljökontoret skall bifogas vid upprättande av avtal.

