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Anmälan om återanvändning av 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avfallsmassor / schaktmassor 

Enligt 1 kap 10 § samt 29 kap 35 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Blanketten skickas till: 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad/Miljöenheten 
611 83 Nyköping 

eller miljo@nykoping.se 

Uppgifter om sökande (den som vill använda massorna) 
Namn/Verksamhetsutövare Person- eller organisationsnummer 

Adress Postnummer och postort 

Telefonnummer dagtid, helst mobiltelefon E-postadress 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Eventuell fakturareferens 

Uppgifter om platsen där återvinning/användning av massorna ska ske 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (bolagsnamn eller privatperson) 

Adress Postnummer och postort 

Hur vill du få återkoppling på din ansökan? Välj ett alternativ. 

Skicka återkoppling på ansökan med e-post. 
Skicka återkoppling på ansökan med vanlig post. 

Verksamhetsbeskrivning
Beskriv ändamål och syfte med användningen. Om ändamålet är utfyllnad ange utfyllnadshöjd och area, om ändamålet är bullervall 
ange storlek, höjd, bredd, längd etc. 

Postadress Besöksadress Telefon: 0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset E-post: miljo@nykoping.se Bangiro: 619-03 42 
Samhällsbyggnad/Miljöenheten Stora torget 1 
611 83 Nyköping www.nykoping.se 

http://www.nykoping.se/
mailto:miljo@nykoping.se
www.nykoping.se
mailto:miljo@nykoping.se
mailto:miljo@nykoping.se
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Beskriv samt ge en bedömning över eventuella störningar som kan uppstå för 
omgivningen och miljön Exempelvis buller eller damning. 

Ange tider för verksamheten. Ange startdatum, slutdatum samt arbetstider. 

Beskriv området där massorna ska användas Dricksvattentäkter, bostäder och andra skyddsvärda objekt 
inom 200 meter, till exempel Natura-2000 område eller vattenskyddsområde. Bifoga skalenlig karta med ritning över den tänkta 
verksamheten. På kartan ska vattendrag, dricksvattenbrunnar och andra skyddsobjekt vara markerade. 

Beskriv nuvarande och framtida användning av marken 

Uppgifter om massorna 
Fastighetsbeteckning där avfallet uppkommit Mängd massor i ton 

Avfallskod (se bilaga 3 i avfallsförordningen 2020:614) Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen 

Person/verksamhetsutövare/entreprenör som vill bli av med massorna 
Kontaktperson Telefon 

E-post 
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Beskriv hur massorna uppkommit överskottsmassor, rivningsmassor, annat 

Kan massorna innehålla eller ha blivit utsatta för någon typ av förorening? Exempelvis PCB, 
olja, bekämpningsmedel eller någon annan miljö- eller hälsofarlig förorening? 

Är massorna provtagna? Normalfallet är att analysresultat ska finnas, bifoga i så fall analysresultat, markundersökning 
eller liknande. Beskriv också tillvägagångssätt för hur massorna har provtagits, om samlingsprov uttagits samt på vilka volymer. Om 
du inte har analysresultat behöver du motivera varför detta inte behövs. Kontakta miljöenheten om du har frågor kring provtagning 
av massor. 

Ge förslag på skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som kan behövas samt 
förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten 

Övrigt 



 

 
   
   

  

  

   

  

  

    

  

 
  

 

 
  

  
     

     
  

 
 

 
   
  

 

 

Handlingar att bifoga 
Analysprotokoll från massorna/avfallet 
Karta (obligatorisk) som visar: 

• Fastighetsgränser 
• Planerad placering av massor 
• Vattendrag och dricksvattenbrunnar 
• Eventuella skyddsobjekt, Natura 2000 områden eller liknande 

Karta går att hämta på https://kartor.nykoping.se/ 

Annat, ange vad: ____________________________ 

Underskrift 

Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

GDPR-information 
Nyköpings kommun sparar och behandlar personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att kunna hantera 
din anmälan/ansökan enligt miljöbalken. Dina uppgifter kommer att sparas 5 år. Därefter lämnas ärendet över till 
Stadsarkivet för slutlig arkivering. 

Mer information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns 
på www.nykoping.se/personuppgifter. 

Information om avgift 
För handläggning av anmälan tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt kommunens taxa 
enligt miljöbalken och strålskyddslagen, se www.nykoping.se. 

https://kartor.nykoping.se/spatialmap
http://www.nykoping.se/personuppgifter
http://www.nykoping.se/
www.nykoping.se
www.nykoping.se/personuppgifter
https://kartor.nykoping.se
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