
 

Skickas till: 
Tranås kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
573 82 TRANÅS 
eller 
bm@tranas.se  

bygg – livsmedel – miljö 

 

ANMÄLAN 
om återvinning av avfall för anläggningsändamål (MPF kod 90.141) 

 

Anmälare 
Namn Person-/organisationsnummer 

  

Eventuell kontaktperson (för företag) Telefonnummer dagtid 

  

E-post Faxnummer 

  

Utdelningsadress Postnummer och ort 

  

 

Uppläggning/transport kommer att utföras av (om annan än anmälaren) 
Namn Person-/organisationsnummer 

  

Eventuell kontaktperson (för företag) Telefonnummer dagtid 

  

E-post Faxnummer 

  

Utdelningsadress Postnummer och ort 

  

 
Uppläggningsplats 
Fastighetsbeteckning 

 

Fastighetsägare Person-/organisationsnummer 

  

E-postadress Telefonnummer dagtid 

  

Utdelningsadress Postnummer och ort 

  

 

  

mailto:bm@tranas.se


 
Beskrivning av uppläggningsplatsen 
Uppläggningsplatsen ligger inom vattenskyddsområde 

 Nej  Ja, vilket:  
  

Uppläggningsplatsen ligger inom strandskyddsområde 

 Nej  Ja, vilket:  
  

Uppläggningsplatsen ligger inom skyddsvärt område för natur och/eller kultur 

 Nej  Ja, vilket:  
  

Fastigheten eller grannfastigheter har egna vattentäkter inom 100 m från uppläggningsplatsen 

 Nej  Ja (ange läge och avstånd på situationsplan) 

Sjö eller vattendrag finns inom 100 m från uppläggningsplatsen 

 Nej  Ja (ange läge och avstånd på situationsplan) 

Bostäder och/eller fritidshus finns inom 100 m från uppläggningsplatsen 

 Nej  Ja (ange läge och avstånd på situationsplan) 

 

Beskrivning av uppläggningen 
Fyllnadshöjd (meter) Start- och slutdatum för uppläggningen Arbetstider 

   

Beskriv ändamål/syfte med uppläggningen 

 

 

 
 

Beskriv omgivningen och nuvarande markanvändning 

 

 

 
 

 
Typ och mängd av material som du ska lägga upp 

Typ av material  Mängd (ton) 

 Schaktmassor   

 Betong   

 Tegel   

 Muddringsmassor   

 Skrotsten   

 Annat:    
    

 Annat:    
    

 Annat:    
    

 

  



Typ och mängd av material, forts 
Avfallets ursprung 

 

 

 
 

Har massorna analyserats med avseende på föroreningar? 

 Ja (bifoga analysresultat) 

 Nej, ange vilka föroreningar massorna kan förväntas innehålla:  

 

 

 
 

Beskriv vilka skyddsåtgärder som du kommer att vidta för att förhindra att uppläggningen 
påverkar människors hälsa och miljön 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter – se nedan) 
Ort och datum 

 

Namnteckning Namnförtydligande 

  

 
  



Information 
 
Bilagor 
Bifoga aktuell och skalenlig karta och situationsplan till anmälan. Situationsplanen ska visa 
planerad uppläggningsyta samt avstånd till närboende, dricksvattentäkter, sjöar och vattendrag. 
Om massorna är analyserade med avseende på föroreningar ska du bifoga analysresultaten. 
 
Upplysningar 

 För verksamheten gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, 

 Att inte anmäla återvinning av avfall enligt 90.141 kan leda till åtal för otillåten 
miljöverksamhet, 

 Anmälan ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast sex veckor innan du startar 
verksamheten. Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter anmälan om inte vi medger 
något annat. 

 
Avgift 
Vid handläggning av anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål tar vi ut en avgift 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (KF § 299, 2016-12-05 och KF § 10, 2022-01-17). 
Avgiften är 4 216 kronor. 
 
Hantering av personuppgifter 
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas för 
ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut 
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om 
någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som 
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter, 
borr-/gräventreprenörer och liknande.  
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de 
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:  
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se. 
 
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för ytterligare upplysningar, telefon 0140-681 51 
(expedition) eller e-post bm@tranas.se. 
 

 

mailto:bm@tranas.se
mailto:bm@tranas.se

