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Anmälan om användning av 
avfall för anläggningsändamål 

Skickas till  
Lilla Edets kommun 
Miljöenheten
463 80 Lilla Edet 

  Sökande 

  Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress Postnummer Postort 

  Utförare/entreprenör 

  Verksamhetsbeskrivning 

Person-/Företagsnamn Person-/Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress 

Företagsnamn Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress 

Tidplan för åtgärden 

Typ av avfall 

Avfallets ursprung 

Beskrivning av vad som ska göras med avfallet 

Eventuell planerad återanvändning 

Möjliga föroreningar i avfallet och risker med avfallet/upplaget 

Mängd 

Nuvarande markanvändning 

Jordart/marktyp 

Anmälan enligt 21 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 



sid- 2 - 

sid 2/2 

Närhet till bostäder 

 Ja  Nej
Närhet till vattendrag 

 Ja  Nej

Strandskydd på platsen 

 Ja  Nej
Närhet till vattentäkt/skyddsområde 

 Ja  Nej

Risk för störningar (buller, damm eller föroreningar av mark eller vatten) 

Rutiner för kontroll, dokumentation och dylikt 

Till anmälan bifogas 
 Skiss över hur området kommer att se ut efter att anläggningsarbetet är färdigt (form, utbredning, höjd)
 Tydlig karta där platsen för anläggningsarbetet är markerad

 Fullmakt (om anmälan görs av annan än uppdragsgivaren)

 Eventuella provtagnings-/analysresultat

Avgift för anmälan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 

När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer 
information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter. 

Datum Ort Underskrift Namnförtydligande 
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