
Stenungsund kommun Besöksadress:  Strandvägen 15 Tel:  0303-73 00 00 E-post: miljo@stenungsund.se  
444 82 Stenungsund              Hemsida: www.stenungsund.se 

 

 

Regler och anmälningsblankett  

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. 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 Tekniska myndighetsnämnden 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 Tekniska 
myndighetsnämnden. Använd medföljande anmälningsblankett!  

 Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen. 
Kontakta miljöavdelningen på länsstyrelsen. Se baksidan!  

 Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen föreligger 
varken anmälnings- eller tillståndspliktig. Däremot kan det vara aktuellt att ansöka 
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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 verksamhet bygg miljö i god tid innan åtgärden ska 
genomföras för att få hjälp och råd.  

Anmälan  
Skriftlig anmälan görs till verksamhet bygg miljö på medföljande blankett. Se adress nedan! 
Uppgifterna i blanketten ska vara fullständiga och verksamhet bygg miljö 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. Ibland skall både anmälan och samråd genomföras. 

Strandskydd  
I Sverige finns normalt strandskydd 100 meter från vattenområde (hav, sjö, bäck och 
andra vattendrag). I Stenungsunds kommun är strandskyddet på känsliga platser utökat 
upp till 200 eller 300 meter. Byggnationer och anläggningar ska i normalfallet inte 
placeras inom detta område. Dispens från strandskyddet kan sökas hos verksamhet 
bygg miljö.   

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 verksamhet 
Bygg Miljö.  

Tillsynsavgift  
Verksamhet bygg miljö tar ut en avgift för handläggning och tillsyn enligt miljöbalken.  

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: Stenungsunds kommun, verksamhet Bygg Miljö, 444 82 Stenungsund, tel  
0303-73 00 00, epost miljo@stenungsund.se 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland tel: 010-224 40 00 
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Anmälan om användning av avfall för 
anläggningsändamål 
- Enligt Miljöprövningsförordning (2013:251), kap 29 och 35 §, 

verksamhetskod 90.141 (C). 
 
  
OBS! Häfta inte ihop då det försvårar vår handläggning  
Lämna din anmälan till verksamhet Bygg Miljö senast sex veckor före du planerar att starta verksamheten. 

 
Fastighetsuppgifter  

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

 

Sökande  

Namn  Telefon  

Adress  Mobiltelefon  

Postnummer och ort  

Personnr/Org nummer  E-postadress  

Kontaktperson  Telefon, kontaktperson  

 
Utförare/entreprenör om annan än sökande  

 
Beskrivning av avfallet och användningen  

Volym  Fyllnadshöjd  Ange start-och slutdatum för verksamheten  Arbetstider  

Beskriv ändamål/syfte med användningen  
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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  

Ligger platsen inom strandskyddat område?  Ja  Nej  Ligger platsen inom skyddsområde för vattentäkt? Ja   Nej  

 
Beskriv eventuella störningar på omgivningen som kan uppkomma i samband med verksamheten 

  
 

Beskriv de skyddsåtgärder som ska vidtas    

Beskriv kontroll och dokumentation av mottagningen    

 
Skalenlig karta bifogas där följande framgår:  

 Utfyllnadens placering    
 Vattentäkter  
 Markprofiler före och efter utfyllnaden  
 Transportvägar  
 Vattendrag 
 Grannfastigheter  

 

 
Personuppgifterna i ansökan behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 /GDPR) samt Lag 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Inlämnade handlingar är allmänna 
handlingar, som kan komma lämnas ut till allmänheten. Kommunen samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta 
beslut i ditt ärende. Kommunen behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i GDPR där det framgår att den typ av 
behandling av personuppgifter är tillåten eftersom den är en nödvändig del av myndighetsutövning. Läs mer på 
www.stenungsund.se 
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Anmälan  
Anmälan ska göras till verksamhet bygg miljö. Vi behöver din anmälan minst 6 veckor innan verksamheten 
ska starta, om inte annat beviljas i det enskilda fallet.  

Tillsynsavgift  
Verksamhet bygg miljö tar ut en avgift för handläggning och tillsyn enligt miljöbalken, se nedan. 

Kontaktuppgifter: Verksamhet Bygg Miljö, 444 82 Stenungsund  
          Tel vxl 0303-730000  
          Email: miljo@stenungsund.se 

 
Kontakta gärna oss om du vill veta mer!  

 

 


