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ARJEPLOGS KOMMUN 
 
 

 

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål, t ex 
schaktmassor, jord, sten och där föroreningsrisken är ringa 
 
 
Information 
Användning av avfall för anläggningsändamål som t ex jord-, sten-, grus-, sand, lermassor 
asfaltmassor eller inertmaterial ska anmälas till kommunen, (SNI-kod 90.140 C.). 
 
OBS! att avfallet ska användas till anläggningsändamål. 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. EWC-koder. 
Anmälan ska göras senast sex veckor innan åtgärden avses vidtas. 
 
 

1. Administrativa uppgifter 
Verksamhetsutövare: 
 

 
 

Organisationsnummer: 
 

 
 

Utdelningsadress:  
 

Postnummer och ort:  
 

Telefon:  
 

Fax:  
 

Kontaktperson: 
 

 

Telefon: 
Mobilnummer: 

 
 

Fastighetsbeteckning: 
(platsen för utlägget) 

 
 

Fastighetsägare:  
 

 
Bifoga kopia på registreringsbevis där behörig firmatecknare framgår! 
 
 
2. Ange vilka bilagor som medföljer anmälan 
 

□ Bilaga 1: Situationsplan/karta 
 

□ Bilaga 2: ………………………………………………………………….. 
 

□ Bilaga 3:…………………………………………………………………… 
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3. Typ av avfall som skall omhändertas / Verksamhetsbeskrivning: 
 
Typ av massor/avfall: 
Vilken EWC-kod? 
(i Avfallsförordningen finns olika 
typer av avfall listade: Vilken typ av 
avfall är Dina massor?)  

 

 
 
 

 
Mängd massor: 
 

 
________________.....................ton/år…………….m3/år 
________________……………...ton/år…………….m3/år 
________________………………ton/år…………….m3/år 
________________………………ton/år…………….m3/år 
________________………………ton/år…………….m3/år 
 

 
Massorna/Avfallets ursprung: 
- plats 
- ansvarig för avfallets 
ursprung 
- fastighetsbeteckning 

 
 
 

 
Massornas innehåll (utöver 
jord- och stenmaterial) 

 
 
 
 
 

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

 
 Ja     Nej 
 
Om ja, på vilket sätt kan det vara skadligt? 
 
 
 Ja                Nej 
Om ja, bifoga analysprotokoll. 
 

 
Kan massorna blivit utsatt för 
någon typ av förorening t.ex. 
olja, bekämpningsmedel eller 
andra miljö- eller hälsofarliga 
föroreningar? 

 
 Ja      Nej 
 
Om ja, vad?  
 

 
Anledning/syfte till upplägget? 

 
 
 
 
 

 
På vilket sätt skall avfallet 
transporteras? 
(transportsätt, transportör) 

 
 
 

 
Tidpunkt när 
anläggningsarbetet beräknas 
påbörjas och avslutas? 
 

 
Beräknas påbörjas:……………………………………… 
 
Beräknas vara avslutat: …………………………………. 
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4. Lokalisering av platsen för anläggningen med massorna 

Beskriv den närmaste omgivningen. Ange om verksamheten bedrivs inom skyddsområde för 
dricksvattentäkt. Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, dricksvattentäkter, dike, 
vattendrag, sjö eller annan störningskänslig verksamhet. Ange även markbeskaffenhet och 
den omgivande markens lutning. 
Skyddsområde för vattentäkt:  ja      nej      vet ej 
 
Avstånd till:  
Närmaste vattentäkt:………………………….. meter 
 
Närmaste bostäder/fritidshus:………………… meter 
 
Närmaste verksamhet:………………………… meter 
Typ av verksamhet…………………………….. 
 
Närmaste dike eller täckdike:…………………. meter 
 
Närmaste bäck/vattendrag………………........ meter 
 
Närmaste sjö:…………………………………… meter 
 
Annan störningskänslig verksamhet ………… meter 
Typ av verksamhet…………………………….. 
 
 

Markbeskaffenhet:  lera    morän/pinnmo
  sand/grus        annan ……………….. 
 
Marklutning:  plant  svag sluttning  stark sluttning 
 
Bifoga situationsplan eller karta över området i bilaga 1. Redovisa så exakt 
som möjligt anläggningsplatsen 

 
 
 

 

5. Samråd 

Redogör nedan för de eventuella samråd som skett med närboende eller berörda i samband 
med anmälan: 
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6. Försiktighetsmått
Beskriv vilka försiktighetsmått som avses vidtas för att förhindra att onödiga störningar uppkommer på yttre miljö, 
t ex försiktighetsmått för att förhindra att mark och grundvatten förorenas, åtgärder för att motverka 
nedskräpning, etc

7. Övrigt

Bifoga kopia på registreringsbevis där behörig firmatecknare framgår! 

Underskrift (Anmälan ska vara undertecknad av ansvarig verksamhetsutövare eller 
motsvarande) 

För uppgifternas riktighet svarar: 

_________________________________________________________________________________ 
Ort och Datum 

_________________________________________________________________________________ 
Underskrift     Namnförtydligande 

Anmälan skickas i ett exemplar till  
Arjeplogs Kommun, Miljökontoret, Tingsbacka, 938 81 Arjeplog 

eller lämnas till Miljökontoret, Tingsbacka. 

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL) 
Miljö- bygg- och räddningnämnden är personuppgiftsansvarig för miljö- och byggservicekontorets behandling av 
personuppgifter. De personuppgifter du lämnat kommer att registreras för administration och uppföljning. Du har rätt att, efter 
skriftlig ansökan, ta del av de personuppgifter som miljö- och byggservicekontoret behandlar. För ev. rättelse av felaktiga 
uppgifter kontakta miljö- och byggservicekontoret. 
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