Anmälan om återvinning av massor eller avfall för anläggningsändamål
(verksamhetskod 90.141)
Den som ska använda schaktmassor eller annat avfall i anläggningsarbeten behöver i förväg
anmäla det till miljöenheten.
Det är enligt miljöbalken förbjudet att utan anmälan använda avfall till anläggningsändamål på ett
sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa
(verksamhetskod 90.141 miljöprövningsförordning (2013:251). Om föroreningsrisken är mer än
ringa krävs tillstånd från länsstyrelsen. Schaktmassor är i regel att betrakta som avfall.
Anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Anmälan
skall inkomma minst sex veckor innan några åtgärder verksamheten påbörjas.
1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Företagets namn (verksamhetsansvarig)

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Fakturamottagare/adress (om annan än ovan)

Utförare/entreprenör (om annan än verksamhetsansvarig):
Namn

Telefonnummer

Adress

E-post

2 VERKSAMHETSBESKRIVNING
Ange var avfallet/massorna kommer ifrån (ange fastighetsbeteckning)

Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen

Inom vilken fastighet kommer avfallet/massorna läggas (ange fastighetsbeteckning)?

Mängd (ton)
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Fyllnadshöjd (m)

Area (m2)

Beskriv syfte och funktion med planerad anläggning

Avfallets/massornas innehåll (ev EWC.kod)

Har provtagning utförts?

□ Ja (analysresultat ska bifogas)
□ Nej
Start- och slutdatum för verksamheten

Hur säkerställs att avfallet hanteras som planerat (enligt anmälan)?

Beskriv störningar som kan uppkomma till följd av verksamheten (t.ex. buller, transporter, omgivningspåverkan)

Beskriv planerade skyddsåtgärder

Hur har ni gjort bedömningen att massorna/avfallet utgör mindre än ringa risk eller ringa risk?

3 BIFOGADE HANDLINGAR
Situationsplan (där följande ska framgå: anläggningens placering, markprofil
□ Bilaga 1
före och efter utfyllnad, närliggande vattendrag och vattentäkter,
transportvägar samt grannfastigheter)
Analysprotokoll från provtagning av massorna
□ Bilaga 2

□ Bilaga 3
□ Bilaga 4
□ Bilaga 5
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4 UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namn

Namnförtydligande

Avgift
Avgift för handläggning av denna anmälan kommer att tas ut i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

För information om återvinning av avfall i anläggningsändamål, se Naturvårdsverkets handbok 2010:1
”Återvinning av avfall vid anläggningsarbeten”.

Anmälan ska senast sex veckor innan verksamheten påbörjas skickas till:
Bygg och miljö Sala-Heby
Box 304, 733 25 SALA
Besöksadress: Stora Torget 1
Tfn: 0224-74 70 00
E-post: byggmiljo@sala.se
Information om behandling av personuppgifter:
Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om hur Sala
kommun behandlar personuppgifter hittas på www.sala.se/integritetspolicy. Uppgifterna som lämnas på denna blankett
kommer att registreras i bygg och miljö Sala-Hebys dataregister. Dessa uppgifter är nödvändiga för vår administration av
inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras, lämnas efter skriftlig begäran till bygg och miljö SalaHeby.

Rev. 2021-01-12

