
 
 

  
 

Anmälan om återvinning av avfall för 
anläggningsändamål  
 

1 (2)  

Sökande/person 
Företagets/anläggningens namn Person/organisationsnummer 

Adress 

 
Postadress 

 
Kontaktperson/Namn 

 
Telefon  

 
Mobiltelefon 

 
E-post (som läses regelbundet) 

 
 

 
Kommunikation via e-post 

☐ Ja ☐ Nej 
 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

 
 
Utförare/entreprenör 
Företagets namn Person/organisationsnummer 

Adress 

 
Postadress 

 
Kontaktperson/Namn 
 

Telefon arbete (även riktnummer) 

Mobiltelefon E-post (som läses regelbundet) 
 

 
Beskrivning av verksamhet 
Beskriv syfte med anläggningen 

 
 
Tidsperiod för arbetet (start och slutdatum) 

 
Avfallets/massornas ursprung (fastighetsbeteckning) 

 
Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen 

 
Mängd avfall/massor (ton eller kubikmeter) 

 
Fyllnadshöjd (meter) 

 
Avfallets/massornas innehåll (ange EWC-kod) 

 
Har provtagning utförts på massor? 

☐ Ja, protokoll bifogas 
 

☐ Nej 
Beskriv mottagningsrutiner (bifoga gärna separat papper) 

 
 
Avstånd till vattendrag/dike, närmsta vattentäkt och närboende (markera på bifogad karta)  

 
Beskriv störningar och åtgärder för buller, damning, transporter och annan omgivningspåverkan(bifoga gärna separat papper) 

 
 
Beskriv åtgärder som vidtas för att skydda grundvatten och ytvatten från förorening (bifoga gärna separat papper) 
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Bilagor som ska bifogas 
 
☐ Bilaga 1, Situationsplan (skala 1:400 – 1:2000) där följande framgår: 

o Fastighetsbeteckning 
o Anläggningens placering 
o Markprofil före och efter utfyllnad 
o Vattendrag 
o Vattentäkt 
o Transportvägar 
o Grannfastighet/närboende 

☐ Bilaga 2, Analysresultat från provtagning av massor 
 
☐ Bilaga 3, Övrigt 
 
 
Information  

Anmälan ska göras innan man påbörjar arbetet med att lägga upp massor eller avfall. Att 
påbörja arbete med att lägga upp massor eller avfall innan anmälan är gjord leder till 
miljösanktionsavgift eller åtalsanmälan.  

Mer information finns på vår hemsida: uddevalla.se.  
Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00. 

Avgift  
Avgift tas ut för handläggning. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida: uddevalla.se. 
Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid 
avslag. 

Personuppgifter
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på 
uddevalla.se/personuppgifter.

 

Anmälan enligt  
Miljöprövningsförordning (2013:251) 
 
 
Godkännande 
 

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter 
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för 
handläggning (fylls i av den som är sökande). 
 

 
Blanketten skickas till 
epost: samhallsbyggnad@uddevalla.se 
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 
 
 

Blanketten uppdaterad 2018-05-24 
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