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Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål 

90.141: återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 

eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap 35 § 

miljöprövningsförordningen. 

Sökande/uppdragsgivare 

Namn Organisationsnummer/person.nr. 

Adress Postadress 

Telefon Mobiltelefon 

E-postadress 

Utförare 

Utförare/entreprenör (om annan än sökande) 

Adress Postadress 

Kontaktperson (om annan än sökande) Telefon Mobiltelefon 

E-postadress 

Beskrivning av uppläggningen 

Fastighet där uppläggning ska ske (ange fastighetsbeteckning) 

Beskriv syftet med uppläggningen 

Avfallskod (Avfallsförordningen, bilaga 4) Typ av avfall 

Mängd Avfallets ursprung (ange fastighetsbeteckning) 

Fyllnadshöjd 
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Ange föroreningsinnehåll (samt bifoga analysprotokoll) 

Beskriv avfallets ursprung (uppkomst på ursprungsplats, tidigare verksamhet m.m.) 

Beskriv nuvarande markanvändning där avfallet avses användas 

Jordart/marktyp 

Tidsplan för åtgärden (start- och slutdatum) 

Beskriv omgivningen. Bebyggelse? Industriområde? Skogsområde? 

Ange avstånd till: 

Bostäder: 

Vattendrag, vattenförande dike: 

Sjö: 

Vattentäkter: 

Strand:                         Strandskydd på platsen?      Ja       Nej     

Natura 2000-område? 

Beskriv påverkan på omgivningen. Ange skyddsåtgärder mot ev. damning, buller, föroreningar av 

mark och/eller vatten. 
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Ange rutiner för egenkontroll, dokumentation: 

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 
Beskriv hur reglerna tillämpas: 

Kunskapskravet: 

Försiktighetsprincipen: 

Lokaliseringsprincipen: 

Hushållningsprincipen: 

Till anmälan ska följande bifogas: 

 Provtagnings-/analysresultat
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 Riskbedömning (se Naturvårdsverkets handbok 2010:1 – Återvinning av avfall i

anläggningsarbeten)

 Situationsplan (karta):

- ange hur upplaget ska utföras (utbredning, höjd, form, m.m.)¨

- ange markprofil före och efter utfyllnad

- fastighetsbeteckning

- vattendrag, -täkter, -förande diken, Natura 2000-områden, transportvägar,

grannfastigheter/närboende m.m. (sett ur ett riskperspektiv).

Enligt miljöbalken ska anmälan skickas i god tid, d.v.s. minst sex veckor i förväg innan 

verksamheten ska startas. 

Anmälan skickas till: Knivsta kommun, Miljöenheten, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta

eller knivsta@knivsta.se

Avgift 

Enligt kommunens taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas en avgift 

ut i form av timtaxa för handläggning av anmälan. Timavgift tas ut för varje halvtimme eller 

timme för nedlagd handläggningstid. Det är därför viktigt att anmälan är så komplett som

möjligt för att underlätta handläggning. Aktuell timtaxa finns angiven på Knivsta kommuns 

hemsida, www.knivsta.se.  

Ort och datum Ort och datum 

Sökandes underskrift Fastighetsägarens underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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