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Anmälan om användning av massor eller avfall för 
anläggningsändamål 
 

Sökande 
Namn/Företag  

 
Person-/organisationsnummer  

 
Adress  Postnummer och ort  

 
Kontaktperson Telefon E-post  

 

 
Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

 

 
Utförare/Entreprenör (om annan än sökande) 
Företag  

 
Organisationsnummer  

 
Kontaktperson Telefon E-post  

 

 
Fakturaadress 
Namn/Företag 

 
Person-/Organisationsnummer Referens 

Adress 

 

Postnummer och ort  

 

 
Beskrivning av avfallet och användningen 
Mängd (ton eller m3) 

 
Fyllnadshöjd Avfallskod* 

Startdatum Slutdatum 

 
Arbetstider 

Beskriv ändamål/syfte med användningen 

 

 
 

 

 
 

Beskriv det avfall som ska användas och dess ursprung (ange fastighetsbeteckning där avfallet uppkommit) 

 
 

 

 
 

 

Har provtagning utförts? 

 

Ja, analysprotokoll bifogas  Nej 
 
*Enligt Avfallsförordning (2011:927) 
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Lokala förhållanden 
Beskriv tidigare markanvändning samt omgivningen där massorna ska användas  

 
 

 

 
 

Ska verksamheten bedrivas inom vattenskyddsområde? 

    Ja Nej 
Avstånd till närmaste vattentäkt/brunn 

_________m 

Ska verksamheten bedrivas inom strandskyddsområde? 

    Ja Nej 
Avstånd till närmaste sjö/vattendrag/hav 

_________ 

Ska verksamheten bedrivas inom detaljplanelagt område? 

    Ja Nej 
Avstånd till bostäder 
_________m 

Ska verksamheten bedrivas inom naturreservat eller Natura 2000-område? 

    Ja Nej 
 
Skydd av yttre miljö 
Beskriv eventuella störningar på omgivningen som kan uppkomma (t.ex. damm och buller m.m.) 

 
 

 

 

Beskriv de skyddsåtgärder som kommer vidtas (t.ex. vid damning, kemikalieläckage m.m.) 

 

 
 

 

 
Övriga upplysningar 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Bifoga följande: 

 Karta där följande framgår 

- Fastighetsbeteckning 
- Anläggningens placering 

- Markprofil före och efter utfyllnad 

- Vattendrag 
- Vattentäkter 

- Transportvägar 

- Grannfastighet/närboende 

 Eventuella analysresultat från provtagning av massorna 

 Om annans mark- eller vattenområde kommer nyttjas för hela eller delar av verksamheten ska tillstånd för detta bifogas 

 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av 
Datum Namnförtydligande 

 
Underskrift 

 
* För att kunna hantera din ansökan/anmälan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in 

uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. 

Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar 

personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR 

 

 

http://www.tierp.se/GDPR
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Information 

Vattenskyddsområden finns runt kommunala och andra större vattentäkter. Kartor över dessa 

områden finns hos Medborgarservice. 

 

Transport av avfall ska ske med godkänd transportör. För varje slag av avfall som hanteras 

inom verksamheten ska anteckningar föras om 

- massornas ursprung 

- vilka metoder som använts för återvinning eller bortskaffande 

- den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas 

- var avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas 

 

Information om avgift 

Handläggningsavgift av anmälan tas ut enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa. 

 

 

 

 

Blanketten sänds till:  Tierps kommun 

Medborgarservice 

815 80 Tierp 

 


