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Miljöförvaltningen

Återvinning av avfall för anläggningsändamål

Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken, 29 kap. 35 §
miljöprövningsförordningen (2013:251),
verksamhetskod 90.141
Anmälan görs av den verksamhetsutövare som tar emot massorna och som planerar att använda dem.
Fyll i hela blanketten och skicka den via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se
Fastighet

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Fastighetsägare
Telefon

Organisationsnummer/Personnummer
E-postadress

Ägare av ev, byggnader inom fastigheten om annan än fastighetsägaren

Verksamhetsutövare (anmälare)
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress
Telefon

E-postadress

Kontaktperson
Faktureringsadress
Faktureringsreferens

Entreprenör
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Kontaktperson
Telefon

E-postadress

Beskrivning av användningen
Syfte med användningen
Mängd i ton eller m3

Ändring av markens höjdläge

Tid när verksamheten ska påbörjas och avslutas. Arbetstider.
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Transportsätt, transportör och transportvägar

Miljöförvaltningen

Information om behandling av personuppgifter

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Växel 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
start.stockholm/miljoforvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på
start.stockholm/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och hur
vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
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Beskrivning av massorna
Typ av massor (t.ex. betong, jord osv.)

Massornas ursprung (plats, fastighetsbeteckning, ansvarig för avfallets ursprung inkl kontaktuppgifter, vad som funnits tidigare på platsen)

Innehåll av synligt skräp (t.ex. plast, metall)

Resultat av provtagning (analysprotokoll bifogas) Om provtagning inte gjorts förklara varför

Beskrivning av platsen där massorna ska användas
Nuvarande markanvändning

Avstånd till bostäder och annan störningskänslig verksamhet, vattendrag

Risk för störningar

Risker med användningen för miljön och människors hälsa
Skyddsåtgärder för att förhindra störningar
Kontroll av användningen och dokumentation

Bifoga en situationsplan
Situationsplanen ska visa anläggningens placering, närliggande vattendrag, diken och vattentäkter,
transportvägar, grannfastigheter och annan störningskänslig verksamhet. Bifoga också en markprofil före och
efter anläggandet.

Information
Denna blankett gäller endast återvinning av avfall för anläggningsändamål. Om syftet med att lägga upp avfallet
är att bli av med det så är det fråga om deponering och för detta krävs tillstånd från miljöprövningsdelegationen.

Marklov
För att få förändra marken genom att schakta eller fylla upp så att markens höjdläge förändras mer än +/- 0,5
meter kan det behövas marklov. Ansökan om marklov görs hos stadsbyggnadsnämnden. E-postadressen till
registraturet är stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handläggning
Enligt 9 kap. 6c § miljöbalken får en verksamhet påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts, om inte
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
När anmälan inkommit till miljö- och hälsoskyddsnämnden upprättas ett ärende och ett beslut kommer att fattas.
Den som bedriver en verksamhet som omfattas av miljöbalkens regler ska betala för den tid som läggs ned på
nämndens tillsyn av verksamheten. I tillsynen ingår granskning av inkomna handlingar, inspektioner, möten,
telefonsamtal med anledning av aktuellt ärende samt upprättande av skrivelser m.m. Ett särskilt beslut
angående tillsynsavgift kommer att sändas till er.

