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M14 maj 2019

Anmälan om användning av avfall för 
anläggningsändamål enl. 9 kap. 6 § miljöbalken 
Användning av avfall för anläggningsändamål innebär att avfall ersätter traditionella 
konstruktionsmaterial i en konstruktion. För att definieras som ett anläggningsändamål krävs att 
konstruktionen fyller en funktion. Det kan handla om en väg, bullervall eller parkeringsplats. 

Denna anmälan skickas till Miljö- och hälsoskyddskontoret senast 6 veckor innan påbörjat arbete. 

Sökande 
Namn/företag Organisations- eller personnummer 

Utdelningsadress Telefon (dagtid) 

Postnummer och ort E-postadress

Utförare/entreprenör (om annan än sökanden) 
Namn/företag Organisations- eller personnummer 

Utdelningsadress Telefon (dagtid) 

Postnummer och ort Kontaktperson 

Fastighet där uppläggning planeras ske 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare Telefon 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Uppläggning 
Uppläggningens ändamål/syfte 

Ange tid för utfyllnad, start- och slutdatum 

Beskriv mottagningsrutiner 

Beskriv sorteringar, buller, transporter, omgivningspåverkan 
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Avfall 
Typ av avfall som avses att användas 

 Betong  Tegel  Schaktmassor  Annat …………...................................................... 
Uppskattad mängd Fyllnadshöjd, m 

Transportör, företagsnamn 

Avfallets ursprung (beskriv t.ex. om någon verksamhet har skett på platsen) 
 

 
 
 

 
Övrigt 
Skyddsåtgärder 
 

 
 
 
 
Har provtagning på avfallet utförts? Provtäthet: minst 1 prov/50 m3  upp till 1000 m3. 1 prov/200 m3 >1000 m3 

 
 Ja, antal prov/m3 _______ Analysprotokoll bifogas  Nej 

 
Eventuella kommentarer till analysresultatet: 
 

 
 

 
Obligatoriska bilagor till ansökan 

- Situationsplan som visar anläggningens placering, tomtgränser, vägar, vattendrag, 
närliggande vattentäkter, bostäder dit uppläggningen planeras 

- Analysprotokoll 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Avgift för handläggning av information tas ut enligt Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 
fastställd av kommunfullmäktige. Taxan hittar du på www.jonkoping.se 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Underskrift 
 
De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med 
gällande dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende Du har rätt att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden 
för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller 
begränsning av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 551 89  Jönköping. 
miljo@jonkoping.se.  Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på 
ett felaktigt sätt. 
 
Underskrift 
 
 
…………………………..................................         …………………………………………………………………………. 
Ort och datum   Underskrift 
 
 
   ………………………………………………………………………….. 
   Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 

Skicka ifylld blankett och ev. bilagor till 
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret 
551 89 Jönköping 
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