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E-post, kontaktperson

Epost

OrganisationsnummerVerksamhetsutövare

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson Telefon, kontaktperson

Verksamhetsbeskrivning/ Typ av avfall som ska omhändertas

     Postadress  Besöksadress   Telefon   Fax   E-post    Webbsida 
     136 81 Haninge  Rudsjöterrassen 5  08-606 93 00 08-606 93 01  miljokontoret@smohf.se  www.smohf.se

Fastighetsägare

 Utförare/entreprenör om annan än verksamhetsutövaren
Företag Organisationsnummer

E-post, kontaktpersonTelefon, kontaktpersonKontaktperson

Utdelningsadress OrtPostnummer

Anledning till/syfte för användningen?

Typ av massor/avfall:

Mängd massor: (ton/m3) Fyllnadshöjd:

Vilken avfallskod? 
(i Avfallsförordningen (2001:1063) finns olika typer av 
avfall listade: Vilken typ av avfall är dina massor?)

Massorna/avfallets utsprung: 

- plats 

- ansvarig för avfallets ursprung inkl kontaktuppgifter 

-fastighetsbeteckning

forts på nästa sida

 Faktureringsadress  och ev referensnummer eller dylikt



Lokalisering av platsen:

2 (3)

Massornas innehåll (utöver jord- 
och stenmaterial)

Kan massorna på något sätt 
vara skadligt för miljön (eller 
människors hälsa)? 

ja nej

Om ja, på vilket sätt kan det vara skadligt?

Kan massorna blivit utsatt för 
någon typ av förorening t. ex. olja, 
bekämpningsmedel eller andra 
miljö- eller hälsofarligt kemiska 
föroreningar? 
Bifoga ev. analysprotokoll

Om ja, på vilket sätt kan det vara skadligt?

nejja

Hur ser omgivningen och 
nuvarande markanvändning ut där 
avfallet ska användas?

På vilket sätt ska avfallet 
transporteras? (transportsätt, 
transportör, transportvägar)

Vilka störningar på omgivningen 
kan uppkomma i samband med 
verksamheten?

Vilka skyddsåtgärder ska vidtas för 
att förebygga störningar?

Hur ska mottagningen kontrolleras 
och dokumenteras?

Tid när verksamheten ska påbörjas 
respektive avslutas?

Börjar:

Beräknas vara avslutat:

Arbetstider:

Avstånd bostäder (m): Avstånd vattendrag (m): Avstånd vattentäkt (m):

Skyddsområde för vattentäkt: ja nej vet ej

vet ejnejjaStrandskyddat område:

Markbeskaffenhet:

lera morän/pinnmo sand/grus annan:

Marklutning: plant svag sluttning stark sluttning

Situationsplan bifogas där följande framgår:

Utfyllnadens/avfallets placering

Vattendrag

Diken

Markprofiler före och efter utfyllnaden

Vattentäkter

Transportvägar

Grannfastigheter

Annan störningskänslig verksamhet

forts på nästa sida

Anmälan användning av avfall för anläggningsändamål.pdf 
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Särskilda upplysningar

Det är endast användning av avfall till anläggningsändamål som berörs i denna blankett. Om syftet med att 
lägga upp avfallet är kvittblivning är det fråga om deponering. I Avfallsförordningen finns vidare 
specificeringar av vilken typ av avfall massorna går under, med s.k. avfallskoder.  

Naturvårdsverkets föreskrifter om tidpunkt för anmälan av anmälningspliktig verksamhet NFS (2000:14) 2§ 
föreskriver att anmälan ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan verksamheten 
påbörjas, om inte tillsynsmyndigheten medger en kortare tid. 

När anmälan inkommit till förbundet upprättas ett ärende och ni meddelas ett beslut. 

Förbundet tar ut en avgift för handläggning och tillsyn enligt miljöbalken. För mer information, se www.
smohf.se. 

Kontakta gärna Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om du har några frågor. 

NamnförtydligandeAnsvarig verksamhetsutövare/eller motsvarades underskrift

Ort och datum

De uppgifter du lämnar i formuläret kommer att databehandlas. Registreringen av personuppgifter görs för att på ett säkert 
och snabbt sätt kunna hantera dina ärenden. 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 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge.
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