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Anmälan- återvinning av massor/avfall för anläggningsändamål 
 
Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) kapitel 29 § 35 kod 90.141 
 
OBS! En komplett anmälan ska ha inkommit till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. 
Enligt 9 kap 6c § miljöbalken får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast sex veckor efter att 
anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. Saknas relevant information eller bilagor som 
behövs för handläggningen av ärendet förlängs handläggningstiden då kompletteringar behöver begäras in. 

 
 
Verksamhetsutövare 

Verksamhetsutövare (företag/enskild) 
 

 

Organisations- eller personnummer 
 

Adress 
 
 

Postnummer och ort 

Kontaktperson 
 
 

Kontaktpersonens telefonnummer 

E-postadress 
 
 

Fakturaadress (om annan än ovanstående) 
 
 

Postnummer och ort 

Referensperson/nummer 
 
 

 
Fastighet 

Fastighet/fastigheter (där avfallet skall användas) 
 
 

Fastighetsägare 

Telefonnummer  E-postadress 
 
 

 
 
Entreprenör/utförare 

Entreprenör/utförare (företags/enskild) Organisations- eller personnummer 
 
 

Utdelningsadress 
 
 

Postnummer och ort 
 

Kontaktperson 
 
 

Kontaktpersonens telefonnummer 

E-postadress 
 
 

 
 
Marklov 

Om natur- och kultur värden kan påverkas ska samråd ske med länsstyrelsen. 
Har samråd enligt Miljöbalken kap. 12 § 6 gjorts?  

☐ JA       ☐ NEJ 
Om utfyllnad över 0,5 m sker inom detaljplanelagt område ska ansökan göras till byggenheten. 
Har ansökan om marklov skett?   

☐ JA       ☐ NEJ 
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Den planerade anläggningen  

Ange vad som ska byggas, till exempel parkeringsyta, väg, bullervall, verksamhetsyta. 
 
 
 

Ange anledningen till att anläggningen behöver byggas (syftet med anläggningen) 
 
 
 
 
 

Beskriv byggnadstekniskt hur avfallet ska användas i anläggningen. Det ska framgå vilket material avfallet 
ersätter och varför avfallet är lämpligt för ändamålet (vid behov av mer utrymme kan ytterligare information 
lämnas i en bilaga till denna blankett). 
 
 
 
 
  
 

Beräknat startdatum för anläggningsarbetet 
 
 

Beräknat slutdatum för anläggningsarbetet 
 
 

Hur stor markyta (m2) kommer att 
tas i anspråk för anläggningen? 

 
 
 

Fyllnadsvolym (m3) 
 

Högsta fyllnadshöjd (m)  

 
 
Beskrivning av det avfall som ska användas 

Redovisa avfallets ursprung, till exempel fastighetsbeteckning eller exploateringsprojekt. 
 
 
 
 

Bedrivs för närvarande någon verksamhet på den plats varifrån avfallet hämtas? 
 

NEJ ☐           JA☐   

 
Om JA ange typ av verksamhet: 
 
 
 
 
 
 
 

Ange anledningen till att massorna/avfallet ska 
tas bort från platsen där de finns nu: 
 

Beskriv vad massorna/avfallet består av till exempel 
rivningsavfall, tegel, betong, schaktmassor, morän, 
mulljord med mera. 
 

Har massorna inblandning av andra material (metall, plast, gummi, isolering, trä etc)? 
 

☐ NEJ      ☐ JA Ange vad: 
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Har provtagning av materialet utförts (i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av 
avfall i anläggningsarbeten)? 
 

☐ Ja, analysprotokoll bifogas     ☐ Nej 

Om nej- motivera varför det inte behövs (observera att det är sökandens ansvar att känna till om materialet 
innehåller föroreningar och i vilka nivåer). 
 
 
 
 
 

 
 
Platsen för anläggningen 

Beskriv omgivningen och nuvarande markanvändning. 
 
 

Har provtagning av bakgrundshalterna på området utförts? 
(För att kunna bedöma om området för den planerade anläggningen är påverkat av föroreningar eller inte 
bör bakgrundshalterna för området redovisas.) 
 

☐ Ja, analysprotokoll bifogas     ☐ Nej 

Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde? 
Om anläggningen ligger inom strandskyddsområde ska dispens från strandskyddet sökas hos miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 

☐ JA   ☐ NEJ 

 
Närmsta avstånd till vattentäkt/brunn ……………………………….. 
 
Närmsta avstånd till sjö/vattendrag …………………………………. 

Kan anläggningen komma att påverka känsliga naturmiljöer eller kulturmiljöer? 
 

☐ JA   ☐ NEJ 

 
Om JA, beskriv hur: 
 
 
 
 

Beskriv till- och utfartsvägarna för anläggningen samt antal transporter/dygn under anläggningsarbetet. 
 
 
 
 
 

 
Skyddsåtgärder 

Beskriv eventuella störningar på omgivningen som kan uppkomma under byggnationstiden, till exempel 
damning, buller, grumling av vattendrag, jordspill på vägen med mera och ange för varje typ av störning 
vilka skyddsåtgärder ni avser att vidta: 
 
 
 
 
 
 

Beskriv de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ni ska vita för att förebygga, hindra eller motverka att 
anläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön efter att anläggningen är 
färdigställd: 
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Handlingar som ska bifogas anmälan 

 
 Egenkontrollprogram -förslag till egenkontrollprogram som omfattar anläggningskontroll, 

mottagningskontroll, omgivningskontroll som till exempel provtagning av bakgrundsvärden och 
dricksvattenbrunnar, dokumentation och redovisning till tillsynsmyndigheten. 

 
 Eventuella analysresultat från provtagningen av materialet 

 

 Handlingar som styrker anläggningens syfte, t ex bygglov, mätning som visar på behov av 
bullerdämpande åtgärder. 

  
 En situationsplan ska bifogas där följande redovisas: 

o Fastighetsbeteckning 
o Transportvägar 
o Anläggningens placering 
o Grannfastigheter 
o Vattendrag  
o Vattentäkter (även enskilda) 
 

Redovisa gärna andra uppgifter som du tror kan vara värdefulla för myndigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avgift 
För handläggning av ärendet tar Miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift enligt kommunens taxa. 

 
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.skara.se/personuppgifter  
 
Underskrift 

Ort och datum 

Ansvarig verksamhetsutövares underskrift 
 

Namnförtydligande 

 
 
Anmälan skickas till: 
Miljöenheten 
Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara 
 
Miljo@skara.se 

http://www.skara.se/personuppgifter
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