
Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. 
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har 

rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens 
hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 
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Anmälan om användning av avfall för 

anläggningsändamål           

Enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808), kod 90.141. 

* = obligatorisk uppgift  

Anmälan gäller* 

 Befintlig verksamhet. 

 Ändring av befintlig verksamhet. 

 Planerad verksamhet.  

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start. 

Fastighetsuppgifter 

Fastighetsbeteckning* Fastighetsägare* 
 
 

Besöksadress* 
 
 

Verksamhetsbeskrivning 

Syfte med uppläggningen* 
 
 

Tidsplan för åtgärden* 
 
 

Avfallets typ* 
 
 

Avfallets ursprung* 
 
 

Beskriv vad som ska göras med avfallet* 
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Eventuellt planerad återanvändning 
 
 
 
 

Möjliga föroreningar i avfallet och risker med avfallet/upplaget t.ex. föroreningar från 
miljöfarlig verksamhet, oljespill, fogmassor i betong, etc. 
 
 

Mängd* 
 
 

Nuvarande markanvänding * 
 
 

Jordart/Typ av mark* 
 
 

Risker och egenkontroll 

Strandskydd på platsen* 
 Ja 

 Nej 

Avstånd till* 
Bostad:                                        m Vattentäkt:                                   m 

Sjö eller vattendrag:                     m Skyddsområde:                            m 

Risk för störningar (i form av buller, damning eller föroreningar av mark eller vatten) 
 
 
 
 
 

Kortfattade riskbedömning (vilka risker kan uppstå, vad är det som exponeras, vad leder det 
till, hur kan åtgärder sättas in för att minska risken) 
 
 
 
 
 
 
 

Rutiner för kontroll, dokumentation 
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Anmälare (verksamhetsutövare och behörig firmatecknare) 

Företagets/bolagets namn*
 

Organisationsnummer* 
 
 

Företagets/bolagets postadress * Postnummer och postort* 
 
 

Faktureringsadress om annan än ovan, ange ev fakturareferens 
 
 

Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson 
 
 

E-post till kontaktperson 
 
 

Utförare/Entreprenör 

Utförare/entreprenör (om annan än sökande) Person-/organisationsnummer* 
 
 

Postadress* Postnummer och postort* 
 
 

Kontaktperson 
 
 

Telefon 
 
 

E-postadress 

Följande bilagor ska bifogas: 
Observera att handläggningen inte kan påbörjas förrän anmälan är komplett. 

 En skalenlig karta där följande är inritat:  

• alla bostads- och fritidshus inom en radie av 200 meter från anläggningen 

• vattentäkter (kommunala såväl som privata) inom en radie av 200 meter från 

anläggningen  

• närmaste sjö, vattendrag, dike och täckdike  

• transportvägar för avfallet både från den plats där det hämtas och till den plats där det 

lämnas      

 Eventuella analysresultat från provtagningen av materialet samt jämförelser med riktvärden 

för ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 (Återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten). 
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Underskrift 

Underskrift* 
 
 

Datum* 
 

Namnförtydligande* 
 
 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett 

beslut. 

 

Skickas till: 

Markaryds kommun  
Miljö- och byggenheten 
Box 74, 285 22 Markaryd 

mbn@markaryd.se, 0433-720 00 

http://www.markaryd.se/
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