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Anmälan användning av avfall för anläggningsändamål 
Information 
Vid schaktning eller liknande åtgärd där jord-, sand-, sten-, grus-, lermassor blir över och ska användas till anläggnings-
ändamål, så ska en anmälan göras till kommunen (verksamhetskod 90.141 C.). 

Anmälan ska göras senast sex veckor innan åtgärden ska vidtas. 

1. Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare Organisationsnummer Telefon dagtid 

Faktureringsadress Ort Postnummer 

Fastighetsägare Fastighetsbeteckning 

Utförare/entreprenör (om annan än verksamhetsansvarig) 
Namn Telefonnummer 

Adress E-post

2. Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Bilaga 1 Situationsplan/karta 
Bilaga 2 

Bilaga 3 

3. Typ av avfall som skall omhändertas/Verksamhetsbeskrivning:

Typ av massor/avfall (se Avfallsförordningen): 
Vilken avfallskod? Vilket avfall 

Mängd massor: 
 ton  m3 

Massorna/Avfallets ursprung: 
Plats Fastighetsbeteckning 

Ansvarig för avfallets ursprung 

Massornas innehåll (utöver jord- och stenmaterial): 
Innehåll Ursprung 

På vilket sätt skall avfallet transporteras? 

Transportsätt Transportör 

http://www.habo.se/
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Tid när upplägget skall påbörja respektive avslutas? 

Börjar Beräknas vara avslutat: 
Anledning/syfte till upplägget 

Beskriv syfte och funktion med anläggningen 

Hur säkerställs att avfallet hanteras som planerat (enligt anmälan) 

Beskriv störningar som kan uppkomma t.ex buller, transporter, omgivningspåverkan 

Beskriv planerade skyddsåtgärder 

Har ni gjort bedömningen att massorna/avfallet utgör mindre än ringa risk eller ringa risk? Bifoga eventuell analysrapport 

4. Lokalisering av platsen för upplägg av/ anläggningen med massorna

Skyddsområde för vattentäkt  Ja  Nej  Vet ej 

Avstånd till

Närmsta vattentäkt  m Närmsta dike eller täckdike     m  
Närmsta bostad  m Annan störningskänslig verksamhet     m
Närmsta bäck/vattendrag/å  m I form av 

Bifoga situationsplan/karta över området i bilaga 1. 
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5. Samråd
Redogör nedan för de eventuella samråd som skett med närboende eller berörda i samband med anmälan 

Särskilda upplysningar 

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsyns-
myndigheten (Bygg- och miljönämnden) bestämmer något annat enligt 9 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken. 

När anmälan inkommit till tillsynsmyndigheten kommer miljöavdelningen att upprätta ett ärende samt meddela er ett 
beslut. 

Avgift för tillsyn och handläggning av anmälan enligt miljöbalken debiteras enligt av kommunfullmäktige fastställd 
taxa. Ni kommer senare att erhålla tidkort och faktureringsunderlag. Beslut om debitering tas i särskild ordning. 

Om ni har frågor eller om något är oklart i blanketten eller annat så kan ni kontakta miljöavdelningen för mer informat-
ion. 

Vänligen läs handbok 2010:1 Avfall för anläggningsändamål. 

Underskrift (ansvarig verksamhetsutövare eller motsvarande) 
Datum (åååå-mm-dd) Ort Namnförtydligande (var god texta) 

Underskrift 

Underskriven blankett sänds i två exemplar till 
Håbo kommun 
Miljöenheten
746 80 Bålsta 
eller till e-post: miljoavdelningen@habo.se

Avgift 
Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd 
taxa. Avgift för handläggning kan tas ut även om ansö-
kan återtas. Mer information finns på www.habo.se. 
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Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (dataskyddsförordningen)
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Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att kunna fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan an-vändning av avfall för anläggningsändamål. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg- och miljönämnden i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter

maria.sandgren
Maskinskriven text

maria.sandgren
Maskinskriven text

maria.sandgren
Maskinskriven text


	Anmälan användning av avfall för anläggningsändamål
	Information
	Anmälan ska göras senast sex veckor innan åtgärden ska vidtas.
	Bifoga situationsplan/karta över området i bilaga 1.

	Avgift
	Underskriven blankett sänds i två exemplar till
	Dina uppgifter kommer att behandlas enligt PuL (personuppgiftslagen)
	Den personuppgiftsansvariges identitet
	Ändamålen med behandlingen
	Kategorier av uppgifter som ska behandlas
	Kategorier av mottagare av uppgifterna
	Rättelse
	Nödvändiga uppgifter
	Registerutdrag

	Verksamhetsutövare: 
	Organisationsnummer: 
	Telefon dagtid: 
	Faktureringsadress: 
	Ort: 
	Postnummer: 
	Fastighetsägare: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Namn: 
	Telefonnummer: 
	Adress: 
	Epost: 
	SituationsplankartaBilaga 2: 
	SituationsplankartaBilaga 3: 
	Vilken avfallskod: 
	Vilket avfall: 
	ton: 
	m 3: 
	Plats: 
	Fastighetsbeteckning_2: 
	Ansvarig för avfallets ursprung: 
	Innehåll: 
	Ursprung: 
	Transportsätt: 
	Transportör: 
	Börjar: 
	Beräknas vara avslutat: 
	Anledningsyfte till upplägget: 
	Beskriv syfte och funktion med anläggningen: 
	Hur säkerställs att avfallet hanteras som planerat enligt anmälan: 
	Beskriv störningar som kan uppkomma tex buller transporter omgivningspåverkan: 
	Beskriv planerade skyddsåtgärder: 
	Har ni gjort bedömningen att massornaavfallet utgör mindre än ringa risk eller ringa risk Bifoga eventuell analysrapport: 
	Ja: Off
	Nej: Off
	Vet ej: Off
	Redogör nedan för de eventuella samråd som skett med närboende eller berörda i samband med anmälan: 
	Datum ååååmmdd: 
	Ort_2: 
	Namnförtydligande var god texta: 
	Bäck m: 
	Bostad m: 
	Vattentäkt m: 
	Dike m: 
	Störningskänslig verksamhet m: 
	I form av: 


