
* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva 
tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter 
skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller 
missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr 
195 85 Märsta Södergatan 20, Märsta 08-591 260 00 vx

E-post
byggochmiljonamnden@sigtuna.se 212000-0225 
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Blankett 
Anmälan om uppläggning av avfall/ 

användning av avfall för anläggningsändamål 

Skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 

195 85 Märsta 

Anmälan enligt 9 kap 6§ miljöbalken och 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251). Kod 90.414. 
Användning av avfall för anläggningsändamål. 

Anmälare/uppdragsgivare 
Företagsnamn eller personnamn Telefon 

Organisations- eller personnummer E-postadress

Adress 

Postnummer Postort 

Kontaktperson 
Namn 

Telefon E-postadress

Fakturaadress och fakturareferens 
Fakturaadress Ev. fakturareferens 

Utförare/entreprenör (om annan än anmälaren) 
Företag 

Kontaktperson 
Namn 

Telefon E-postadress
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Markägare (om annan än anmälaren) 
Företagsnamn eller personnamn Organisations-/personnummer 

Postnummer Postort 

Verksamhetsbeskrivning 
Typ av avfall Avfallets ursprung 

Mängd Jordart/marktyp 

Nuvarande markanvändning 

Beskrivning av åtgärden och varför 

Tid för åtgärden 

Möjliga föroreningar i avfallet och risker med avfallet/upplaget 

Avstånd till närmaste bostäder  Avstånd till närmaste vattendrag/dike 
 Ja, antal meter:  Ja, antal meter: 

Inom vattenskyddsområde             Strandskydd på platsen 
 Ja  Ja
 Nej  Nej

Avstånd till dricksvattenbrunn 
 Ja, antal meter: 

Risk för störningar i form av buller, damm eller föroreningar av mark eller vatten 
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Bilagor 
 Skiss över hur området kommer att se ut eller att anläggningsarbetet är färdigt (form, utbredning, 

höjd) 
 Tydlig karta eller flygfoto, där platsen för anläggningsarbetet är markerad 
 Rutiner för kontroll, dokumentation och dylikt 
 Fullmakt(om anmälan görs av annan än uppdragsgivaren) 
 Eventuella provtagnings-/analysresultat på avfall/massor 

Avgift 
Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som 
kommunfullmäktige har fastställt.  

Underskrift 
Sökandens underskrift Namnförtydligande Datum 


	Blankett
	Anmälan om uppläggning av avfall/
	användning av avfall för anläggningsändamål
	Skickas till
	Anmälare/uppdragsgivare
	Kontaktperson 
	Fakturaadress och fakturareferens
	Utförare/entreprenör (om annan än anmälaren)
	Kontaktperson 
	Markägare (om annan än anmälaren)
	Verksamhetsbeskrivning
	Bilagor


	Avgift
	Underskrift

	Företagsnamn eller personnamn: 
	Telefon: 
	Organisationseller personnummer: 
	Epostadress: 
	Adress: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Namn: 
	Telefon_2: 
	Epostadress_2: 
	Fakturaadress: 
	Ev fakturareferens: 
	Företag: 
	Namn_2: 
	Telefon_3: 
	Epostadress_3: 
	Postadress: 
	Besöksadress: 
	Telefon_4: 
	Telefon MHK: 
	Epost: 
	Orgnr: 
	Företagsnamn eller personnamn_2: 
	Organisationspersonnummer: 
	Postnummer_2: 
	Postort_2: 
	Typ av avfall: 
	Avfallets ursprung: 
	Mängd: 
	Jordartmarktyp: 
	Nuvarande markanvändning: 
	Beskrivning av åtgärden och varför: 
	Tid för åtgärden: 
	Möjliga föroreningar i avfallet och risker med avfalletupplaget: 
	Ja antal meter: Off
	Ja antal meter_2: Off
	Ja: Off
	Nej: Off
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	Ja antal meter_3: Off
	Risk för störningar i form av buller damm eller föroreningar av mark eller vatten: 
	Skiss över hur området kommer att se ut eller att anläggningsarbetet är färdigt form utbredning: Off
	Tydlig karta eller flygfoto där platsen för anläggningsarbetet är markerad: Off
	Rutiner för kontroll dokumentation och dylikt: Off
	Fullmaktom anmälan görs av annan än uppdragsgivaren: Off
	Eventuella provtagningsanalysresultat på avfallmassor: Off
	Sökandens underskrift: 
	Namnförtydligande: 
	Datum: 
	Ja, antal meter:: 


