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Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register.  

 

Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

Box 19 
732 21 Arboga 

Gunnarsrovägen 2 0589-67 02 00 www.arboga.se 
www.kungsor.se 

703-3707 222000-2881 

miljo.bygg@vmmf.se 
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Om användning av avfall för anläggningsändamål 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning 

      
Ägare 

      
Adress/Postadress 

      

Sökande 

Namn 

      
Adress Telefon 

            
Postadress Mobiltelefon 

            
E-postadress Organisations-/personnummer 

            

Utförare/entreprenör (om annan än sökande) 

Namn Organisations-/personnummer 

            
Adress Telefon 

            

Beskrivning av avfallet och användningen 

Mängd (total) Fyllnadshöjd (mer än 0.5 m höjdändring inom detaljplan kräver marklov) 

            
Beräknat start och slutdatum Arbetstider (klockslag) 

            
Syftet med åtgärden/användingen och varför åtgärden ska genomföras. Detta då avfall inte ska användas som markutfyllnad enbart i rent kvittblivnings syfte. 

      

 
Beskrivning av avfallet/materialet som ska användas inklusive avfallskoder enligt bilaga 4 i Avfallsförordningen (2011:927) 

      

 
Avfallets bedömda föroreningsinnehåll 

      

 

Avfallets ursprung 

Kommun Fastighetsbeteckning Avfallstyp och mängd 

                  

                  

                  

                  

Beskrivning av platsen där avfallet ska användas 

Beskrivning av omgivning, planförhållanden och nuvarande markanvändning 

      

 
Avstånd till bostäder Avstånd till vattentäkt Avstånd till ytvatten Jordtyp 

                        
Inom strandskyddat område Inom skyddsområde för vattentäkt 

  Ja  Nej  Ja  Nej 
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Miljöpåverkan och förebyggande åtgärder 

Risker med åtgärden 

      

 
Riskreducerande åtgärder 

      

 
Kontroll och dokumentation 

      

 

Övriga upplysningar 
 

      

 

Bilagor 

 

 Karta med platsen där avfallet ska användas 

 Karta där grannfastigheter, vattendrag och vattentäkter och transportvägar framgår 

 Analysprotokoll på avfallet 

 Övriga bilagor 

Underskrift 

Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

Blanketten skickas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga 
  

Information 

Vid anläggningsarbeten kan det krävas bygglov. 
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