
 
 

Anmälan om användning 
(återvinning) av avfall i 
anläggningsändamål.  
Anmälan enl. 9 kap 
miljöbalken, kod 90.141 
Datum: 

 
 

Blanketten är till för att underlätta handläggning av ditt ärende, fyll i den så utförligt som möjligt för att på så 
sätt korta handläggningstiden. Handläggning påbörjas normalt inom två veckor efter att komplett ifylld 
blankett inkommit till miljö- och bygglovsnämnden. 

Administrativa uppgifter 
Verksamhetsutövare Organisationsnummer 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefon E-postadress 
 

Kontaktperson E-postadress, kontaktperson Telefon, kontaktperson 

 
Faktureringsadress och referensnummer etc. 

 
 

Utförare/Entreprenör om annan än verksamhetsutövaren 
Företag Organisationsnummer 

Gatuadress/Box Kontaktperson 

Postnummer och ort Telefon Epost 

 
Verksamhetsbeskrivning/typ av avfall som ska omhändertas 

Anledning/syfte för användningen? 
 

Typ av massor/avfall? 
 

Massornas innehåll 
(utöver jord och stenmaterial) 

 

Vilken avfallskod? 
I avfallsförordningen (2001:1063) finns olika 
typer av avfall listade; vilken typ av avfall är 
dina massor? 

 

Mängd massor: (ton eller m3) Fyllnadshöjd 

 

Bygg- och miljöförvaltningen  Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr  
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen  Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
Telefon växel: 08-580 285 00   Webbplats: www.jarfalla.se 
E-post:miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se  Organisationsnummer: 212000-00 

http://www.jarfalla.se/


Massorna/avfallets ursprung: 
• Plats 

• Ansvarig för avfallets ursprung 
inklusive kontaktuppgifter 

• Fastighetsbeteckning 

 

Kan massorna på något sätt vara 
skadliga för miljön eller människors 
hälsa? 

 
Ja 

 
Nej 

Kan massorna ha blivit utsatta för 
någon typ av förorening, t.ex. olja, 
bekämpningsmedel eller andra 
miljö- eller hälsofarligt kemiska 
föroreningar? 

 
 

Ja 

 
 

Nej 

Kan massorna ha blivit utsatta för 
någon typ av förorening, t.ex. olja, 
bekämpningsmedel eller andra 
miljö- eller hälsofarligt kemiska 
föroreningar? 

 
Ja 

 
Nej 

Om ja, på vilket sätt kan de vara skadliga? 

Är massorna provtagna? 
 

Om ja, bifoga analysresultat 

 
Ja 

 
Nej 

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

 

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

 

Vilka störningar på omgivningen kan 
uppkomma i samband med 
verksamheten (buller, damning 
etc.)? 

 

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: 
 

*En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte 
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat (9 kap. 6 c §  Miljöbalken 

  



Lokalisering av platsen: 
 

Avstånd (m) 

Till närmaste 
bostäder (m): 

 
Till närmaste vattendrag (m): 

 
Till vattentäkt (m): 

Skyddsområde för 
vattentäkt: 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej 

 
Strandskyddat område: 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej 

 
Inom naturreservat: 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej 

Markbeskaffenhet: 
lera 

 
morän/pinnmo 

 
sand/grus 

 
annan: 

Marklutning:    
 

 plant svag sluttning stark sluttning 

Situationsplan bifogas där följande framgår 

 
Utfyllnaden/avfallets placering 

 
Vattentäkter 

Markprofiler före och efter 
utfyllnad Grannfastigheter 

Vattendrag  Transportvägar 

Diken  Annan störningskänslig verksamhet 

 
Särskilda upplysningar 
Det är endast användning av avfall till anläggningsändamål som får anmälas i denna blankett. Om syftet 
med att lägga upp avfallet är kvittblivning/bortskaffning är det fråga om deponering. I Avfallsförordningen 
finns utförligare beskrivningar av vilken typ av avfall massorna utgör, genom en inklassning i s.k. 
avfallskoder. 

När anmälan har inkommit till miljö- och bygglovsnämnden upprättas ett ärende och du meddelas ett 
beslut. 

Miljö- och bygglovsnämnden tar ut en avgift för handläggning och tillsyn enligt miljöbalken, genom Järfälla 
kommuns taxa, fastställd av Kommunfullmäktige. 

 
Underskrift 

 

Datum Namnteckning 

 
Namnförtydligande: 

Blanketten skickas till: 
Järfälla kommun 
Miljö- och bygglovsnämnden, 177 80 Järfälla, 

 
eller med epost: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se 

Frågor besvaras på telefon 08-580 285 00 

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt 
Dataskyddsförordningen, GDPR. Dataregistret 
används för administration av miljö- och 
bygglovsnämndens ärenden. För information 
och rättelse i registret vänder man sig till 
adressen längst ned på blanketten. Du kan läsa 
mer om GDPR på www.jarfalla.se 

mailto:miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
mailto:miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/insynochrattssakerhet/hanteringavpersonuppgifter.4.6835195e1641249152313a94.html

	Verksamhetsutövare: 
	Organisationsnummer: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsägare: 
	Utdelningsadress: 
	Postnummer och ort: 
	Telefon: 
	Epostadress: 
	Kontaktperson: 
	Epostadress kontaktperson: 
	Telefon kontaktperson: 
	Faktureringsadress och referensnummer etc: 
	Företag: 
	Organisationsnummer_2: 
	GatuadressBox: 
	Kontaktperson_2: 
	Postnummer och ort_2: 
	Telefon_2: 
	Epost: 
	Verksamhetsbeskrivningtyp av avfall som ska omhändertas: 
	Typ av massoravfall: 
	Massornas innehåll utöver jord och stenmaterial: 
	Vilken avfallskod I avfallsförordningen 20011063 finns olika typer av avfall listade vilken typ av avfall är dina massor: 
	3: 
	Fyllnadshöjd: 
	Massornaavfallets ursprung  Plats  Ansvarig för avfallets ursprung inklusive kontaktuppgifter  Fastighetsbeteckning: 
	Ja NejHur ser omgivningen och nuvarande markanvändning ut där avfallet ska användas: 
	Ja NejPå vilket sätt ska massorna transporteras transportsätt transportör transportvägar: 
	Ja NejVilka störningar på omgivningen kan uppkomma i samband med verksamheten buller damning etc: 
	Ja NejVilka skyddsåtgärder ska vidtas för att förebygga störningar: 
	Ja NejHur ska mottagningen kontrolleras och dokumenteras: 
	Börjar Beräknas vara avslutat Arbetstider: 
	Avstånd m: 
	Till närmaste bostäder m: 
	Till vattentäkt m: 
	Skyddsområde för vattentäkt: 
	Ja_5: Off
	Nej_5: Off
	Ja_6: Off
	Nej_6: Off
	Ja_7: Off
	Nej_7: Off
	lera: Off
	moränpinnmo: Off
	sandgrus: Off
	annan: Off
	plant: Off
	svag sluttning: Off
	stark sluttning: Off
	Utfyllnadenavfallets placering: Off
	Markprofiler före och efter: Off
	Vattendrag: Off
	Diken: Off
	Vattentäkter: Off
	Grannfastigheter: Off
	Transportvägar: Off
	Annan störningskänslig verksamhet: Off
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Om ja på vilket sätt kan de vara skadliga: 
	Närmasta vattendrag: 
	Text2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off


