
     
   

 
   

   

  

     
    

   

  

   

     

          

     

   

   

     

  

  

   

  
 

VERSION 
2021-02-01 SID 1/3  

SKICKA  TILL  
MILJO@VALLENTUNA.SE  

ELLER  
MILJÖAVDELNINGEN  

 BOX 29  
186 86  VALLENTUNA  

Anmälan avfall för  
anläggningsändamål  
(9 kap. 6 § Miljöbalken och 29 kap. 35 § 
Miljöprövningsförordningen (2013:251), verksamhetskod 90.141 C) 

Sökande 
FÖRETAGETS/ANLÄGGNINGENS NAMN PERSON/ORG NR TELEFON 

BESÖKSADRESS POSTNUMMER ORT 

KONTAKTPERSON TELEFON E-POST

Utförare/Entreprenör (om annan än sökande) 
FÖRETAGETS NAMN PERSON/ORG NR TELEFON 

BESÖKSADRESS POSTNUMMER ORT 

KONTAKTPERSON TELEFON E-POST

Beskrivning av anläggningen 

Anläggningens plats (fastighetsbeteckning):........................................... 

Mängd (ton eller m3): ...................... Fyllnadshöjd (m)...................... 

Beskriv ändamål/syfte för anläggningen: 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Tid för utfyllnad (start- och 

slutdatum): 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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Avstånd till närmaste vattendrag 

(m): 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Beskrivning  av  massorna  eller  avfallet  
Avfallet/massornas  ursprung
(ange  fastighetsbeteckning):

 
 ................................................................ 

Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen: ............................................. 

Är avfallet fritt från föroreningar? Finns det innehållsdeklaration och/eller 
analysprotokoll som visar vad materialet består av? Bifoga kopior på 
detta till anmälan 

Avfallets innehåll (ange EWC-kod): ....................................................... 

Har provtagning utförts? 

 Ja, analysprotokoll bifogas  Nej 

Beskriv störningar, buller, transporter, omgivningspåverkan 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvattnet från förorening? 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Detta ska bifogas ansökan: 
• Karta där följande ingår: 

- Fastighetsbeteckning 
- Anläggningens placering 
- Markprofil för och efter utfyllnad 
- Vattendrag 
- Vattentäkter 
- Transportvägar 
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- Grannfastighet/närboende

• Eventuella analysresultat från provtagning av massorna

Avgift 

Enligt Vallentuna kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område, tas en avgift ut för handläggning av anmälan. Avgiften baseras på 
handläggningstid. 

Underskrift 

ORT, DATUM UNDERSKRIFT 

Information om dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina 
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. 
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan 
lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas 
ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad 
ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar 
dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 
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