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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved gislaved.se

Information om 
anmälan 

Verksamhetskod 90.141 enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 
För mer information om användning av avfall för anläggningsändamål, se bilaga 2. 

Uppgifter om 
sökande 

Sökande Organisationsnummer/personnummer 

Utdelningsadress Besöksadress 

Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer 

E-postadress

Fakturaadress(om annat än ovanstående) Postnummer Ort 

Fastighet Fastighet/fastigheter där avfallet ska användas Fastighetsägare 

 Situationsplan ska bifogas

Entreprenör Entreprenör 

Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer 

E-postadress

Byggtider Byggperiod för anläggningen ska anges i formen ÅÅÅ-MM-DD 
Beräknat startdatum: Beräknat slutdatum: Arbetstider: 

Veckodagar:  Mån  Tis  Ons  Tor  Fre  Lör  Sön
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Platsen avfallet 
kommer ifrån 

Ange platsen som avfallet kommer ifrån (tex fastighetsbeteckning, vägnummer och sträcka): 

Beskriv hur avfallet uppkommit (t ex uppgrävda massor, riven byggnad, gjuterisand): 

Bedrivs det verksamhet på platsen där avfallet 
kommer ifrån? 

 Nej

 Ja
Om ja, ange typ av verksamhet:

Har det tidigare drivits någon verksamhet 
(tex industri, bensinstation, lagring av 
kemikalier) 

 Inga tidigare kända verksamheter har
drivits på platsen

 Följande verksamheter har tidigare drivits
på platsen:

Avfallstyp Vad består 
avfallet av? 

Avfallskod enligt 
avfallsförordningen 
(SFS 2020:614) 

Volym (m³) Vikt (ton) Antal 
lastbilstransporter 

      Det totala antalet lastbilstransporter för projektet: 

Max antal 
transporter 

Uppskatta det maximala antalet transporter som per dygn kan komma 
med material till anläggningsprojektet: 

Provtagning av 
avfallet 

Om det finns någon rapport från provtagning eller analys, bifoga rapporten till anmälan. 

 Finns rapport från provtagning (bifogas)

 Finns ej rapport från provtagning

Miljöpåverkan Det ska vara ringa risk att använda avfallet. Beskriv hur bedömningen av miljöpåverkan har 
gjorts. Bifoga eventuell utredning. 

 Jämförelse med riktvärden i Naturvårdsverkets ”Handbok 2010:1 Användning av avfall i
anläggningsarbeten”

Beskriv………………………………………………………………………………………. 
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 Jämförelse med andra riktvärden  
 
Beskriv……………………………………………………………………………………….. 

 

 Annan grund för bedömningen 
 
Beskriv………………………………………………………………………………………… 
 

Vad ska byggas? Beskriv vad som ska byggas (tex väg, bullervall, verksamhetsyta, parkering) 
 

Varför ska det 
byggas? 

Beskriv anledningen/syftet med att anläggningen behöver byggas 
 
 
 
 

Hur ska det 
byggas? 

Beskriv byggnadstekniskt hur avfallet ska användas i anläggningen. Det ska framgå vilket 
material massorna ersätter och varför det är lämpligt.  
 
 
 
 

Marken Hur stor markyta kommer 
användas för anläggningen? 
 
 
Markyta………………….m² 

Fyllnadsvolym? 
 
 
 
Fyllnadsvolym……..m³ 

Högsta fyllnadshöjd (Tänk på att det 
vid fyllning över 0,5 m inom 
detaljplanelagt område krävs marklov) 
 
Högsta fyllnadshöjd……………….m 

Beskriv nuvarande markanvändning där avfallet ska användas 
 

Beskriv typ av underliggande mark 

 Lera, matjord  Morän, pinnmo  Sand, grus  Annat (ange vad) 
 

Bedömningen är gjord utifrån  Provgrop  Annat sätt(ange hur) 
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Skyddsområde 
 

Ligger platsen inom… 
Skyddsområde för vattentäkt 

 Nej 

 Ja 

Skyddat område för natur/kultur 

 Nej 

 Ja 
Strandskyddsområde 

 Nej 

 Ja 

Våtmark 

 Nej 

 Ja 
 

Kemikalier Kommer kemikalier hanteras 
vid platsen för åtgärden? 

 Nej 

 Ja* 
 

Om *Ja- beskriv vilka kemikalierna är och hur de kommer att 
hanteras och förvaras. 

Skyddsåtgärder Beskriv vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som kan behövas med hänsyn till 
verksamheten, den plats som anläggningen utförs på och andra omständigheter. Detta gäller 
sådant som kan påverka miljön och människor i närheten. T ex hur ni ska förebygga störningar 
till omgivningen genom damning och buller, risk för grumling i vattendrag, risk för att ämnen 
lakas ut och kan påverka grundvatten osv. 
 
 
 
 

Övervakning 
och kontroll 

Beskriv åtgärder för övervakning och kontroll. Det kan t ex vara rutiner för att kontrollera de 
massor som transporteras till platsen. 
 
 
 

Underskrift Ort och datum 
 
Underskrift(verksamhetsansvarig Namnförtydligande 
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BILAGA 1 
 
Anmälan skickas via e-post till kommunen@gislaved.se eller postas till: 
Gislaveds kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
332 80 Gislaveds kommun 
 
Avgift tas ut för handläggningen av anmälan enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige i respektive kommun. 
Se mer på Gislaveds kommuns hemsida avgifter för tillstånd och tillsyn- Miljö. 
 
Handlingar som kan bifogas med anmälan: 
 

 Situationsplan som visar anläggningen som ska byggas 
 

 Situationsplan som visar omgivningen (tex närmaste bostadshus, dricksvattenbrunnar, känslig natur, 
sjö, vattendrag) 
 

 Rapport från provtagning (om sådan finns) 
 

 Övrigt 
 
 

BILAGA 2 
 

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål  
Verksamhetskod 90.141, 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 
 
Information 
Användning av avfall för anläggningsändamål innebär att avfall ersätter traditionella 
konstruktionsmaterial i en konstruktion. För att definieras som ett anläggningsändamål krävs att 
konstruktionen fyller en funktion. Det kan t ex handla om en väg, bullervall eller parkeringsplats. 
Risken för att mark, ytvatten eller grundvatten kan förorenas av åtgärden ska vara ringa. 
 
Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan lämnats in om inte annan tid har 
medgetts i beslutet om anmälan. 

mailto:kommunen@gislaved.se
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BILAGA 3 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar 
till oss i samband med anmälan och eventuellt yttrande från statlig eller kommunal myndighet, 
organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs 
för anmälan kan Gislaveds kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket 
ökar risken för att Gislaveds kommun avvisar ärendet. 
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