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Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål 

Blanketten med bilagor sänds till  

Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala eller miljoforvaltningen@uppsala.se 

Anmälan 
Avser Verksamheten beräknas starta den 

Ny verksamhet 

Ändring av verksamhet
Verksamhetens kod1 

90.141 
1 Verksamhetens kod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Uppgifter om företaget/sökande* 
Företagets namn/sökandes namn Organisationsnummer/personnummer 

Utdelningsadress Telefon 

Postnummer och ort Mobiltelefon 

Kontaktperson 

Kontaktpersons e-postadress Kontaktpersons mobiltelefon 

Faktureringsadress*
Jag vill att fakturor skickas till den adress jag angivit under 

Uppgifter om företaget/sökande Särskild fakturaadress, enligt nedan

Adressat Referens, märkning etc. 

Adress Postnummer och ort 

Uppgifter om platsen* 
Fastighetsbeteckning Ev. besöksadress 

Övriga obligatoriska uppgifter – fyll i nedan eller bifoga bilagor! 
1. Var massorna ska läggas upp (platsen utritad på karta) Bilaga bifogas

2. Syftet med uppläggningen Bilaga bifogas

*När du lämnar uppgifter på blanketten medger du att miljö- och hälsoskyddsnämnden databehandlar personuppgifter om dig för administration av 

ärendet. Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har du rätt att på skriftlig begäran, en gång per år, få information om dina personuppgifter som 

behandlas. Upptäcker du felaktigheter har du rätt att begära rättelse. Personuppgiftsansvarig är miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala kommun, 

753 75 Uppsala, tel. 018-727 00 00. 
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3. Riskobjekt på platsen, t ex: vattentäkter, vattenskyddsområde, vattendrag, naturskyddsområden (utritat på karta):  Bilaga bifogas 

 

4. Platsens nuvarande användning:  Bilaga bifogas 

 

5. Platsens markförhållanden (t.ex. lera, morän, sand)  Bilaga bifogas 

 

6. Varifrån kommer de massor som kommer att användas (fastighet eller projekt). Om massorna kommer från vägbygge 

ska etappen anges (bifoga karta) 
 Bilaga bifogas 

 

7. Vilken typ av massor kommer att användas        Bilaga bifogas 

 
8. Mängd massor (ton, kbm) 

 

9. Vilka föroreningar kan förekomma i massorna t.ex. föroreningar från miljöfarlig verksamhet, oljespill, fogmassor i 

betong, etc. (se info om förorenad mark) 
 Bilaga bifogas 

 
Analyssvar bifogas: 

 Totalhalter 

 Laktester 

 

10. Kortfattade riskbedömning (vilka risker kan uppstå, vad är det som exponeras, vad leder det till, hur kan åtgärder sättas 

in för att minska risken) 
 Bilaga bifogas 

 
 

11. Tidplan för uppläggningen  Bilaga bifogas 

 

12. Arbetstider och transportintensitet  Bilaga bifogas 

 

13. En beskrivning av hur egenkontrollen ska gå till, bl.a. hur dokumentationen och kontroll av massor ska ske och om 

omgivningspåverkan ska kontrolleras och i så fall hur kontroll sker. 
 Bilaga bifogas 

 
 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål 

Avgift 
Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som Kommunfullmäktige har 

fastställt. 

Information om anmälningspliktig användning för anläggningsändamål 
Användning av schaktmassor eller annat avfall i bullervallar, vägar mm är anmälningspliktigt om det finns en risk för 

påverkan på miljön. Miljöförvaltningen debiterar för handläggning av anmälan per timme. 

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 anmälan behövas i känslig miljö, till exempel inom 

skyddsområde för grundvatten. 

Om föroreningsrisken är mindre än ringa 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 miljöförvaltningens arkiv vad det är för sorts avfall och vilka bedömningar om risken 

som gjordes innan uppläggningen.  

När risken är mindre än ringa kan man behöva anmäla uppläggningen till länsstyrelsen. Det gäller om uppläggningen 

kan påverka landskapsbilden eller naturmiljön. 

Utdrag ur miljöprövningsförordningen:  

90.141 Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. 

OBS: 

90.131 Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa är tillståndspliktig (ansökan hos Länsstyrelsen).  

Se kommunens hemsida www.uppsala.se för vidare information om återanvändning av schaktmassor. 
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