
Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål 

Blankett med bilagor skickas till: 

miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se eller Växjö kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 

Box 1222, 351 12 Växjö
Avgift 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift enligt gällande taxa, se taxan på vaxjo.se.

 

Anmälan avser: 

□ Ny verksamhet

Eller 

□ Ändring av verksamhet

Verksamheten beräknas starta (ange 
datum): 

Verksamhetens kod enligt miljöprövningsförordningen:  
90.141. Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa 

Uppgifter om företaget/sökande: 

Företagets namn/sökandes namn: Organisationsnummer/personnummer: 

Utdelningsadress: Kontaktperson: 

Telefonnummer: Kontaktpersons e-postadress: 

Utförare/entreprenör, om annan än sökande: 

Företagets namn: Kontaktperson: 

Kontaktpersonens telefonnummer: Kontaktpersonens e-postadress: 

mailto:miljokontor@vaxjo.se


Faktureringsadress: 

Jag vill att fakturor skickas till den adress jag angivit 
under: 

□ Uppgifter om företaget/sökande i adressfältet ovan

Eller 

□ Särskild faktureringsadress enligt nedan:
Adressat: Referens/märkning: 

Adress: 

Uppgifter om platsen: 

Fastighetsbeteckning: Ev. besöksadress: 

1. Var avfallsmassorna ska läggas upp (platsen ritas ut på en karta och bifogas anmälan):

2. Syftet med anläggningen:

3. Riskobjekt i närheten, t.ex. vattentäkter, grundvatten, vattendrag, naturskyddsområden
(riskobjekt ritas ut på karta som bifogas anmälan)

4. Platsens nuvarande användning:

5. Platsens markförhållanden (t.ex. lera, morän, sand, högt grundvatten):



6. Varifrån kommer de avfallsmassor som kommer användas (fastighet/projekt) Etapp ska
anges om massorna kommer från ett vägbygge:

7. Vilken typ av avfallsmassor kommer användas:

□ Betong   □ Tegel   □ Schaktmassor   □ Annat, ange vad:

8. Mängd avfallsmassor (ton/kbm):
9. Fyllnadshöjd:

10. Om avfallsmassor bedömts vara förorenade, ange i så fall vilka föroreningar som kan
förekomma i massorna (t.ex. föroreningar från miljöfarlig verksamhet, oljespill,
fogmassor i betong etc.):

Analysresultat bifogas med anmälan: 

□ Totalhalter

□ Laktester
11. Kortfattad riskbedömning (vilka risker kan uppstå, vad är det som kan påverkas, vad

leder det till och hur kan åtgärder sättas in för att minska risken?):

12. Tidplan för uppläggningen (ange hur länge uppläggning pågår och beräknat slutdatum):

13. Arbetstider och transportintensitet:

14. En beskrivning av hur egenkontrollen ska gå till, bl.a. hur dokumentation och kontroll
av avfallsmassor ska ske och om omgivningspåverkan ska kontrolleras och i så fall hur
(detta ska bifogas till anmälan):



Övriga obligatoriska uppgifter som ska bifogas anmälan: 

• Karta där följande framgår:
1. Fastighetsbeteckning
2. Anläggningens placering där längd och bredd framgår.
3. Vattendrag
4. Närliggande vattentäkter
5. Transportvägar
6. Grannfastigheter/närboende
7. Upplag av avfallsmassor
8. Övriga riskobjekt (ex naturområde)

• Eventuella analysresultat från provtagning av avfallsmassorna

Datum: Underskrift: Namnförtydligande: 

Information om anmälningspliktig användning av avfall för anläggningsändamål 

Du som återanvänder schaktmassor eller annat avfall har ett ansvar att ta reda på massornas 
egenskaper. Får du inte information från avfallsproducenten måste du göra egna undersökningar. 
Användning av schaktmassor eller annat avfall i bullervallar, vägar m.m. är anmälningspliktigt om 
det finns en risk för påverkan på miljön.  

Tänk på att hålla avfallsmassorna fri från ovidkommande material, som till exempel elkablar, plast, 
armeringsjärn och isolering. 

För att bedöma risken kan man behöva göra provtagningar, se Naturvårdsverkets handbok 2010:1: 
Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Även när föroreningshalterna är låga kan en anmälan 
behöva göras i känslig miljö, till exempel inom skyddsområde för grundvatten.  

Om det inte finns någon föroreningsrisk behöver ingen anmälan göras. Fastighetsägaren ansvarar 
då själv för att spara dokumentation om varifrån massorna hämtats och vilken riskbedömning 
som gjordes. Anmälan kan göras frivilligt för att det ska finnas dokumenterat i miljö- och 
hälsoskyddsnämndens arkiv vad det är för sorts avfall och vilka bedömningar om risken som 
gjordes innan uppläggningen.   

Även om ingen anmälan behöver göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan man behöva 
anmäla anläggningen till länsstyrelsen för samråd. Det gäller om anläggningen kan påverka 
landskapsbilden eller naturmiljön.  

Verksamhetskod i miljöprövningsförordningen som verksamheten kan omfattas av är: 

• anmälningsplikt 90.141. Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa.

• Tillståndsplikt 90.131. Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är
ringa (ansökan hos Länsstyrelsen i Kronobergs län).



Se kommunens hemsida www.vaxjo.se för vidare information om hantering av schaktmassor. 

Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. 
Det är i huvudsak ditt namn, personnummer/organisationsnummer och kontaktuppgifter. Vi 
behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. Läs 
mer om vi hanterar personuppgifter på www.vaxjo.se/gdpr.  

http://www.vaxjo.se/
http://www.vaxjo.se/gdpr
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