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Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål 
kod 90.140 C 
 
Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning för uppläggningsplatsen: 
 

Fastighetsägare: 
 

 
Sökande 
Namn: 
 

Telefon: 
 

Adress: 
 

Mobiltelefon: 
 

Postnummer och ort: 
 

Fax: 
 

Organisation/personnummer: 
 

E-postadress: 
 

Kontaktperson: 
 

Telefon, kontaktperson: 

 
Fakturaadress (om annan än ovan), ev. märkning av faktura 
 

 
Utförare/entreprenör om annan än sökande 
Företag: 
 

Organisationsnummer: 
 

Kontaktperson: 
 

Telefon, kontaktperson: 
 

 
Beskrivning av verksamheten 
Beskriv utförligt ändamål och syfte med användningen av avfall för anläggningsändamål: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mängd: 
 

Fyllnadshöjd: Uppläggningsplatsens: 
 
y-koordinat......................................….. 
x-koordinat…………………………..…… 

Ange datum när verksamhet börjar och upphör: 
 

Ange arbetsdagar och arbetstider för verksamheten: 
 

Gäller detaljplan för området? 
□ Ja               □ Nej 
 

Om ja har du sökt bygg/marklov för uppläggning? 
□ Ja                  □ Nej 

Ligger området i eller nära ett Natura 2000 område? 
□ Ja               □ Nej 
 

Ligger uppläggningsplatsen inom strandskyddat område? 
(se ”Regler för användning av avfall för 
anläggningsändamål”) 
□ Ja                  □ Nej 

 
 

Anmälan enligt miljöprövnings- 
förordningen 1 kap 10 § om miljöfarlig 
verksamhet 29 kap 14 § 
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______________ ______________________ _____________________ 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 
 
Anmälan skickas till  
Kalix kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelning, 952 81 Kalix, senast 6 
veckor innan verksamheten ska startas.  
 
Avgift 
Handläggningsavgift för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål debiteras enligt 
fastställd taxa antagen kommunfullmäktige. Taxan finns i sin helhet på Kalix kommuns hemsida 
www.kalix.se 
 
 
 
    Uppgifterna kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL) 
  

Beskriv typ av avfall/massor samt dess ursprung var avfallet kommer ifrån samt vilka föroreningar du bedömer 
att avfallet innehåller: 
 
 
 
 
 
 
Hur väl utsorterat är avfallet? Beskriv utförligt. 
 
 
 
 
 
 
 
Ange avfallets EWC-kod: 
 

Beskriv omgivningen och nuvarande markanvändning: 
 
 
 
 
 
 
 
Avstånd bostäder: 
 

Avstånd fritidsbostäder: 
 

Avstånd vattendrag, sjö, 
hav: 

Avstånd vattentäkt: 
 

Beskriv eventuella störningar under uppläggningstiden, transporter, buller mm: 
 
 
 
 
 
 
 

□ Utfyllnadens placering 
□ Markprofiler före och efter utfyllnaden 
□ Vattendrag 
□ Vattentäkter 

□ Transportvägar 
□ Grannfastigheter 
□ Andra skyddsvärda områden/objekt 
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Regler för användning av avfall för anläggningsändamål  
 
Anmälningsplikt 
Den som avser att använda ett avfall för anläggningsändamål, och där föroreningsrisken 
anses som ringa, är skyldig att göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden enligt 
miljöbalken. Vi behöver din anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta. 
 
Föroreningsrisken avgör om du måste göra en anmälan eller ansöka om 
tillstånd 
Det som avgör om en anmälan krävs eller om man behöver ansöka om tillstånd hos 
länsstyrelsen är risken för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Detta 
bedöms utifrån avfallets/massornas egenskaper och uppläggningsplatsens lämplighet. 
 

- Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan lämnas till 
Samhällsbyggnads-nämnden, Kalix kommun. 

- Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa söks tillstånd hos länsstyrelsen. 
- Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs ingen anmälan (samråd, 

strandskyddsdispens och/eller marklov kan dock vara aktuellt, se nedan). 
 
Inert avfall 
För att ett avfall ska kunnas användas för anläggningsändamål bör avfallet vara inert. 
Med inert avfall menas avfall som inte förändras kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt. Det 
löses inte upp, brinner inte och bryts inte ned biologiskt. Vidare får föroreningsinnehållet 
i avfallet och lakvattnet endast vara obetydligt. Exempel på avfall som kan vara inert är 
jord- och schaktmassor, grus och sten, tegel och betong. 
 
Natura 2000 
Om din uppläggning sker i eller påverkar ett Natura 2000-område krävs det tillstånd för 
din uppläggning. 
 
Samråd 
Om användningen av avfallet/massorna inte är anmälnings- eller tillståndspliktig men 
kommer att förändra naturmiljön väsentligt ska samråd ske med länsstyrelsen. 
 
Strandskydd: 
I Sverige har vi normalt 100 meters strandskydd eller mer, vilket bl a innebär att 
byggnader, anläggningar och/eller anordningar normalt inte ska placeras närmare 
vattenområde (hav, sjö, vattendrag) än 100 meter. För grävningar/schaktningar och 
utfyllnader inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens. Dispens från 
strandskyddsbestämmelserna söks hos Samhällsbyggnadsnämnden, Kalix kommun, i 
samband med anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål lämnas in. I 
dispensansökan ska särskilda skäl anges. Blankett för ansökan om strandskyddsdispens 
finns på www.kalix.se Välj Bo, bygga & miljö > Blanketter. 
 
Marklov 
Vid förändring av marknivån kan marklov krävas för ex. utfyllnad. Marklov söks hos 
Samhällsbyggnadsnämnden, Kalix kommun. Vid frågor/funderingar ang. marklov och 
frågor ang. nivåer – ta kontakt med byggnadsinspektörerna på 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning. 
 
Avgift 
Handläggningsavgift för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål 
debiteras enligt fastställd taxa antagen kommunfullmäktige. Taxan finns i sin helhet på 
Kalix kommuns hemsida www.kalix.se 
 
Om Ni har några frågor eller funderingar, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och 
miljöavdelning, på telefonnummer 0923-65000. 


	Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
	kod 90.140 C
	Fastighetsuppgifter
	Sökande
	Fakturaadress (om annan än ovan), ev. märkning av faktura
	Utförare/entreprenör om annan än sökande
	Beskrivning av verksamheten

	Fastighetsbeteckning för uppläggningsplatsen: 
	Fastighetsägare: 
	Namn: 
	Telefon: 
	Adress: 
	Mobiltelefon: 
	Postnummer och ort: 
	Fax: 
	Organisationpersonnummer: 
	Epostadress: 
	Kontaktperson: 
	Telefon kontaktperson: 
	Fakturaadress om annan än ovan ev märkning av faktura: 
	Företag: 
	Organisationsnummer: 
	Kontaktperson_2: 
	Telefon kontaktperson_2: 
	Beskriv utförligt ändamål och syfte med användningen av avfall för anläggningsändamål: 
	Mängd: 
	Fyllnadshöjd: 
	xkoordinat: 
	Ange datum när verksamhet börjar och upphör: 
	Ange arbetsdagar och arbetstider för verksamheten: 
	Beskriv typ av avfallmassor samt dess ursprung var avfallet kommer ifrån samt vilka föroreningar du bedömer att avfallet innehåller: 
	Hur väl utsorterat är avfallet Beskriv utförligt: 
	Ange avfallets EWCkod: 
	Beskriv omgivningen och nuvarande markanvändning: 
	Avstånd bostäder: 
	Avstånd fritidsbostäder: 
	Avstånd vattentäkt: 
	Beskriv eventuella störningar under uppläggningstiden transporter buller mm: 
	Utfyllnadens placering: Off
	Markprofiler före och efter utfyllnaden: Off
	Vattendrag: Off
	Vattentäkter: Off
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off


