
Anmälan 
Miljö- och byggnadskontoret 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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Telefon växel Fax Internet 
www.sollentuna.se 08-579 210 00 08-96 64 30 

 

 

 
 
 
Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (29:35 § verksamhetskod 90.141: Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.)

 
Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetsadress Organisationsnr/personnr 

 
Sökande 
Namn Telefon 

Adress Telefon 2 

Postnummer och ort Telefon 3 

Organisationsnummer/personnummer E-postadress 

Kontaktperson Telefon kontaktperson 

 
Uppgifter för fakturering 
Namn Fakturareferens/attention 

Adress Postnummer och ort 

 Internfakturering Sollentuna kommun 
Kostnadsställe/verksamhetsbeteckning 

 
 

Utförare/entreprenör (om annan än sökande) 
Företagets namn Organisationsnummer/personnummer 

Adress Postnr och ort 

Kontaktperson Telefon E-postadress 

 
 
 

Beskrivning av avfallet och användningen 
Ange start- och slutdatum för verksamheten Arbetstider 

Beräknad mängd (ton eller kbm) Fyllnadshöjd (meter) 

Beskriv syfte och ändamål med användningen 

 

Beskriv det avfall som ska användas och dess ursprung (gärna fastighetsbeteckning där avfallet uppkommit) 
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Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen 

Har provtagning utförts? 
Ja, analysprotokoll bifogas Nej 

Innehåll i det förorenade avfallet 

 

 

Beskriv omgivning och markanvändning där avfallet ska användas 

 

 

 

Materialegenskaper som gör avfallet lämpligt för anläggningen 

 

 

 

Avstånd bostäder Avstånd fritidsbostäder Avstånd vattendrag Avstånd vattentäkt 

Ligger platsen inom strandskyddat område? 

Ja Nej 
Ligger platsen inom skyddsområde för vattentäkt? 

Ja Nej 
Beskriv ev störning och påverkan på omgivningen (t ex buller, transporter, påverkan på yt- eller grundvatten mm) 

 

 

 

Beskriv de skyddsåtgärder som kommer att vidtas 

 

 

 

Beskriv kontroll och dokumentation av mottagningen 

 

 

 

 

Om utrymmet ovan inte räcker till, använd löst papper. 
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Till anmälan bifogas en karta där följande ska framgå: 
 

• Fastighetsbeteckning 
• Anläggningens placering 
• Markprofil före och efter utfyllnad 
• Vattendrag 
• Vattentäkter 
• Transportvägar 
• Grannfastigheter/närboende 

 
Ev analysresultat från provtagning av massorna ska också bifogas anmälan. 

 
Anmälan ska lämnas till miljö- och byggnadskontoret senast 6 veckor innan verksamheten ska starta. 

 
 
 
 

Underskrift 
Datum Underskrift 

 
 
 

Namnförtydligande 
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