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Anmälan om att återvinna icke-farligt avfall 
för anläggningsändamål på ett sätt som kan 

förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa – 

enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (SNI-kod 90.141) 
 

 
Februari 2023/KK 
 

 

Sökande 
Namn  

 
Person-/Organisationsnummer  

Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Referensnummer 

Kontaktperson 

 
Telefon/mobil 

E-post 

 
 
Fakturamottagare 

 

Fakturamottagare om annan än ovan 

 
Personnummer eller organisationsnummer 

 
Referensnummer 

Fakturaadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Fastighet där uppläggning kommer att ske 

 

Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Fastighetsägare om annan än ovan 

 
Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Utförare/entreprenör om annan än sökande 
Entreprenör (firmanamn) 

 
Organisationsnummer 

Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort  

 
Ansvarig utförare/kontaktperson 

E-post 

 
Telefon/mobil 

 
Beskrivning av uppläggningen 
Volym (m3) 

 
Fyllnadshöjd (m) Startdatum   –   slutdatum Arbetstider 

Beskriv ändamål/syfte 
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Beskrivning fortsätter 
Vilka anläggningsmaterial ersätter avfallet  

 
Typ av avfall, ange om möjligt avfallsslag och kod enligt Avfallsförordningen (2020:614) 

 
 
Avfallets ursprung (fastighet, användning med mera) 

 
 
Beskriv hur avfallet ska användas. Om olika typer av avfall, beskriv var för sig. 

 
 
 
Vilka föroreningar och halter innehåller avfallet? Bifoga analysprotokoll. 

 
Beskriv hur provtagning har utförts eller hur den kommer att utföras (till exempel antal prov/mängd massor, vem som 
utfört provtagning, laboratorium, analyser) 

 
 
 
 

 
Omgivningspåverkan 
Beskriv omgivningen och nuvarande markanvändning 

 
Avstånd till bostäder (m) 

 
Avstånd fritidsbostäder (m) Avstånd vattendag (m) Avstånd vattentäkt (m) 

 

Ligger platsen inom strandskyddat område? 

Ligger platsen inom ett planlagt område?  

Ligger platsen inom skyddsområde för vattentäkt? 

 

 Ja 

 Ja 

 Ja 

 

 Nej 

 Nej  

 Nej  

Antal transporter per dygn 

 
Antal transporter totalt 

Beskriv eventuella störningar på omgivningen som kan uppkomma (till exempel buller, damning, utsläpp till mark eller 
lukt). 

 
 
 
Beskriv de skyddsåtgärder som du tänker vidta för att störningar samt spridning av föroreningar ska minimeras eller 
undvikas. 

 
 
 
Beskriv kontroll och dokumentation av mottagningen. 

 
 
 

Övriga upplysningar 
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Obligatorisk bilaga: 

  Skalenlig karta med: 
• Utfyllnadens placering 
• Markprofiler före och efter utfyllnad 
• Transportvägar 
• Vattentäkter 
• Vattendrag 
• Grannfastigheter  

 
  Analysprotokoll av massorna 

 
Avgift 
Söderåsens miljöförbund tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Ni hittar taxan på 
www.smfo.se/avgifter-och-taxor/. I handläggning av ärenden ingår till exempel granskning av handlingar, möten, 
inspektioner, telefonsamtal, skrivelser och beslut.  

Avgiften i detta ärende är beroende på hur många timmar handläggningen tar, även avslag debiteras. Därför är det viktigt 
att du fyller i blanketten korrekt. Om vi behöver begära in kompletteringar så tar handläggningen längre tid vilket innebär 
en högre kostnad. Avgiften blir antalet timmar handläggning multiplicerat med gällande timtaxa.  

Personuppgifter 
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. 
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  

 
 
 

  

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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