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Anmälan om användning av massor 
eller avfall för anläggningsändamål (90.140 C) 

Administrativa uppgifter 
Fastighetsbeteckning Person-/organisationsnummer

Företagets/anläggningens namn Kontaktperson 

Postadress Postnummer Ort 

Besöksadress Postnummer Ort 

Telefon Faxnummer E-post

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål 
Varifrån kommer avfallet/massorna (ange fastighetsbeteckning)

Var ska avfallet/massorna ligga (ange fastighetsbeteckning och markera på bifogad karta)? Hur stora mängder kommer att användas vid utfyllnad (ton eller kubikmeter)? 

Beskriv ändamål/syfte

Vad innehåller avfallet/massorna?

 Petroleumprodukter, t.ex. olja  Avfall, ange typ och EWC-kod: 

Annat:
Under vilken tid kommer utfyllnad att ske? Hur långt är det till närmaste vattendrag, dike och närboende (markeras på bifogad karta)

Beskriv mottagningsrutiner

Beskriv störningar; buller, transporter, omgivningspåverkan

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvatten från förorening?



Bilagor som ska bifogas ansökan 

• Översiktlig karta med aktuell fastighet markerad samt avstånd till vattendrag, vattentäkt och närboende.
• Situationsplan där utfyllnaden framgår samt markprofil före och efter.
• Eventuella analysresultat från provtagning av massorna.

Avgift 
Avgift enligt Kommunfullmäktiges taxa kommer att tas ut vid handläggning av ärendet.

Observera att avgift för handläggning även debiteras vid förbud. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På 
boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. 
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se eller 
via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

https://www.boras.se/pub
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