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Anmälan krossning/mekanisk bearbetning/sortering
av jord, berg-, grus- och byggnadsmaterial
enligt 9 kap 6§ Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet Miljöbalken.
•
•
•

anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
(kod 10.50)
anläggning för mekanisk bearbetning av annat avfall än farligt avfall (kod 90.110)
anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall (kod 90.80)

Sökande

Namn/företag

Organisations- eller personnummer

Utdelningsadress

E-postadress

Postadress

Telefon (dagtid)

Fastighet där krossning/mekanisk bearbetning/sortering skall ske
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än verksamhetsutövare)

Kontaktperson

Telefon

Utdelningsadress

Postadress

Anmälan gäller
Ny uppställning
På platsen ska även bedrivas

Ändrad verksamhet

Täktverksamhet
Skutknackning
Avstånd (m) till område för fritidsbebyggelse och
rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig
faktor

Annat…………………………………
Avstånd (m) och ljudnivå vid närmaste verksamhet
såsom vårdlokal, förskola m.m.

Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostad

Ljudnivå på 10 m avstånd

……..……….meter

…………..….dBA

………..……….dBA

Är grannar (inom radie på 500 m) upplysta om planerade åtgärder

Ja

Nej

Anläggningen kommer att placeras inom vattenskyddsområde

Ja

Nej

Antal transporter till och från verksamheten per dag ………………………………….

Maskiner

Antal

Maskin (typ och fabrikat)

Arbetstider
Måndag – fredag
Eventuell övrig tid

Från klockan

Till klockan

Anm.
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Produktionsuppgifter

Beräknad produktion/hanterad mängd

Planerad uppställningstid fr .o .m – t.o.m

Drifttid/år

Typ av kross/mekaniskt/sorterat material
Grus
Sprängsten
Betong
Jord
Annat ……………………………………………..
Ange vad det krossade/ mekaniskt bearbetade/ sorterade materialet skall användas till
Vart kommer det krossade/mekaniskt bearbetade/sorterade materialet ifrån?

Kemiska produkter

Ange vilka kemiska produkter som används såsom bränsle, smörjmedel, vägsalt m.m.

Cistern finns, cisternens volym ………….…….m3 , år för senaste kontroll………….…….
Cistern finns ej

Åtgärder för att förhindra olägenheter
Åtgärder för dämpa buller

Åtgärder för att bekämpa damm
Åtgärder för att förhindra vattenförorening

Bilagor

Med anmälan ska följande bilagor lämnas:
– Skalenlig situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter
bostäder och plats där krossning/mekanisk bearbetning/sortering planeras
– Eventuella analysprotokoll
Avgift för handläggning tas ut enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med
gällande dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende Du har rätt att kontakta miljö- och
hälsoskyddsnämnden för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse,
överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
551 89 Jönköping. miljo@jonkoping.se. Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi behandlar
dina personuppgifter på ett felaktigt sätt

Underskrift
…………………………………………..
Ort och datum
Skicka ifylld blankett till
Miljö- och hälsoskyddskontoret
551 89 Jönköping

…………………………………………………
Underskrift

………………………………………………….
Namnförtydligande

