Töm blanketten
REDOVISNING AV HANTERING AV
BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
ANVISNINGAR PÅ OMSTÅENDE SIDA

1 RIVNINGSOBJEKT ELLER BYGGOBJEKT
Kommun

Stadsdel/by

Fastighetsbeteckning

A dress

Tomt/RNr

Tidpunkt för rivning/grundläggande reparation

2 FASTIGHETSINNEHAVARE/BYGGHERRE
Namn
Adress

Telefon

Kontaktperson

Telefon

3 HUVUDUTFÖRARE AV ARBETET (HUVUDENTREPRENÖR)
Namn
Adress

Telefon

Kontaktperson

Telefon

4 AVFALL SOM UPPKOMMER
Avfallsslag

Uppskattad mängd (t)

Återvinning, behandling/deponeringsplats

Marksubstanser
Förorenad mark *)
Asfaltavfall
Betongavfall
Tegelstensavfall
Träavfall
Metallavfall
Glas
Kartong
Energiavfall
Asbest
Problemavfall

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND
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06.2004

Kylmaskiner
Fogmassor (PCB)
Sandblästringsavfall
Avfall till avstjälpningsplats
*) Miljöcentralens beslut, nr

5 BOKFÖRINGSSKYLDIGHET
Över det avfall som uppkommer och levereras ska föras bok. Bokföringen ska på begäran företes för en myndighet
(t.ex. sammanställning av vågkvitton).

6 UNDERSKRIFT AV DEN SOM GÖR ANSÖKAN (fastighetsinnehavare/byggherre)
Ort och Datum

Underskrift och namnförtydligande

Telefon

Adress
För kännedom:
Kommunens miljövårdsinspektör/miljövårdssekreterare

Skriv ut

Följande sida

REDOVISNING AV AVFALLSHANTERING SOM BILAGA TILL ANSÖKAN ELLER ANMÄLAN OM
BYGGANDE ELLER RIVNING
Enligt 131 § i markanvändnings- och bygglagen kan av sökanden vid
behov krävas även andra utredningar som är nödvändiga för att avgöra
ansökan. Enligt 55 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen ska
en utredning om mängden och slaget av byggavfall samt om sorteringen
av avfallet ges i ansökan eller anmälan om byggande eller rivning av en
byggnad eller en del av en byggnad, såvida avfallets mängd inte är ringa
(t.ex. byggande av egnahemshus och små ändrings- och reparationsarbeten). I ansökan eller anmälan ska särskilt informeras om bygg- eller
rivningsavfall som är farligt för hälsan eller miljön och om hanteringen av det.

Enligt 51 § i avfallslagen ska avfallsinnehavaren känna till mängden och
arten av det avfall han innehar, dess beskaffenhet och ursprung, de egenskaper hos avfallet som är av betydelse för avfallshanteringen samt hälsooch miljökonsekvenserna av avfallet.
Bestämmelser om avfall som uppkommer vid byggande finns särskilt i statsrådets beslut nr 295/1997 om byggavfall. Beslutet innehåller bestämmelser
om sortering, minskande och återvinning av avfall. Avfallslagen förbjuder
bl.a. att man gör sig av med eller hanterar avfall okontrollerat och säger att man
får överlämna avfall endast till en godkänd mottagare.

I 139 § i markanvändnings- och bygglagen sägs att i tillståndsansökan
ska utredas hur rivningsarbetet ordnas och vilka möjligheter det finns att
sköta hanteringen av det byggavfall som uppkommer och att utnyttja
användbara byggnadsdelar.

Till början

