Ska du använda avfall för
anläggningsändamål?

Användning av avfall för anläggningsändamål
Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att effektivare nyttja våra
naturresurser. Det innebär att överskotts- och restmaterial som klassificeras som avfall i större
utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten. Exempel på användbart material
är grus, sten, betong och tegel och vanliga användningsområden är grundläggning för
byggnationer, utfyllnader och bullervallar. Villkoren för användningen är att det finns ett
anläggningsändamål, att avfallet är rent och utsorterat, och att inte föroreningar uppstår på
den nya användningsplatsen.
Vilket ansvar har du enligt miljöbalken, anmälan eller tillståndsansökan?
När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan
till miljö- och byggnämnden eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Ansvaret avgörs av den
föroreningsrisk som användningen kan medföra. Den som producerat avfallet ska skaffa sig
nödvändig kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar, och den som ska
använda avfallet är skyldig att bedöma den nya användningsplatsens lämplighet.
 Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till miljö- och
byggnämnden. Använd medföljande anmälningsblankett!
 Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen.
Kontakta miljöavdelningen på länsstyrelsen. Se nästa sida.
 Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen föreligger
varken anmälnings- eller tillståndspliktig. Däremot kan det vara aktuellt att ansöka
om samråd, strandskyddsdispens och/eller marklov. Se baksidan!

I många fall är det svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken.
Det är därför klokt att kontakta miljö- och byggnämnden i god tid innan åtgärden ska
genomföras för att få hjälp och råd.
Anmälan
Skriftlig anmälan görs till miljö- och byggnämnden på medföljande blankett. Se adress
nedan! Uppgifterna i blanketten ska vara fullständiga och miljö- och byggnämnden behöver
er anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta, om inte annat beviljas i det
enskilda fallet.
Samråd
Kan en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt
komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälan för samråd göras hos länsstyrelsen
enligt 12 kapitlet
6 § miljöbalken.
Strandskydd
I Sverige har vi normalt 100 meter strandskydd eller mer, vilket innebär att byggnationer
och anläggningar i normalfallet inte ska placeras närmare vattenområde (hav, sjö, bäck och
andra vattendrag) än 100 meter. Dispens från strandskyddet kan sökas hos miljö- och
byggnämnden.
Marklov
Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov om en åtgärd medför ändring av
markytans höjdnivå. Bedömning görs i det enskilda fallet och marklov söks hos miljö- och
byggnämnden.
Avgift
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning enligt fastställd taxa.
Påföljder
För miljöbrott enligt miljöbalken döms den som orsakar en förorening i mark eller vatten
som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa
betydelse. För otillåten miljöverksamhet enligt miljöbalken döms den som av uppsåt eller
oaktsamhet påbörjar eller bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd utan att ha gjort
förskriven anmälan eller tillståndsansökan.

Kontakt:
Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Länsstyrelsen Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 Luleå

Besöksadress: Kyrkgatan 24

Telefon 010-225 50 00

Samhällsbyggnadskontoret plan A5

Telefon växeln: 0921-62 000
E-post: sbk@boden.se

Anmälan om användning av avfall
för anläggningsändamål

Sida

1(2)

Datum

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Blankettanvisning

Skickas till:

Enligt 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen

Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Fastighetsbeteckning, där avfallet ska användas

Fastighetsägare (om annan än namn/företag)

Namn/företag

Organisationsnr/personnr

Adress

Kontaktperson

Postnr och ort

Telefonnummer dagtid

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än adress ovan)

Uförare/entreprenör om annan än sökande
Företaget

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer dagtid

Beskrivning av avfallet och användningen
Volym

Fyllnadshöjd

Start- och slutdatum för verksamheten

Arbetstider

Beskriv ändamålet/syftet med användningen

Beskriv det avfall som ska användas och dess ursprung. Gärna fastighetsbeteckning där avfallet uppkommit

Vilka föroreningar bedöms avfallet innehålla?

Beskriv omgivningen och nuvarande markanvändning där avfallet ska användas

Avstånd bostäder

Avstånd fritidsbostäder

Avstånd vattendrag

Avstånd vattentäkt

Hemsida

E-post

Bodens kommun

www.boden.se/sbk

sbk@boden.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

961 86 Boden

Plan 5 A
Stadshuset
Kyrkgatan 24

0921-620 00

0921-180 75

212000-2767

2

Ligger platsen inom strandskyddat område?

Ligger platsen inom skyddsområde för vattentäkt?





Ja



Nej

Ja



Nej

Beskriv eventuella störningar för omgivningen som kan komma i samband med verksamheten

Beskriv de skyddsåtgärder som ska göras

Beskriv kontroll och dokumentation av mottagningen

Skalenlig karta bifogas där följande framgår








Utfyllnadens placering
Markprofiler före och efter utfyllnaden
Vattendrag
Vattentäkter
Transportvägar
Grannfastigheter

Verksamheten får starta tidigast 6 veckor efter att anmälan lämnats till Miljö- och byggnämnden, eller när
du tagit emot beslutet.
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift, enligt fastställd taxa, för handläggningen av ärendet.

Underskrift

Namnförtydligande

_________________________________________________

___________________________________________________

