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Anmälan om kross och sortering och/
eller mekanisk bearbetning av avfall

Anmälan gäller:
Kross och/ eller sortering av berg, grus eller andra jordarter (mobilt och permanent)
Verksamhetskod 10.50, kap. 4 § 6 miljöprövningsförordningen (2016:1188)
Återvinning av avfall såsom betong, ris/ stubb och asfalt.
Verksamhetskod 90.110, kap 29 § 41 miljöprövningsförordningen (2016:1188)

Administrativa uppgifter
Namn/sökanden

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon (dagtid)

E-post

Kontaktperson

E-post (kontaktperson)

Fakturaadress och referens
Sökanden är

Entreprenör

Beställare

Fastighetsägare

Uppställningsplats
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Kontaktuppgifter (fastighetsägare)
Planbestämmelser, inom eller utom
detaljplanelagt område

Anmälan avser

Inom
Utom

Ny uppställning
Ändrad verksamhet (befintlig)
Fortsatt verksamhet (befintlig)
Annat:

På platsen ska bedrivas

Täktverksamhet
Skutknackning
Sortering
Mellanlager (lagring som del av att samla in avfall)
Annat:

fortsättning nästa sida 
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Lokalisering i meter
Ligger verksamheten inom ett industriområde

Ja

Skyddsområde för vattentäkt

Ja

Nej

Ange avstånd till bostäder och/eller lokaler för vård,
undervisning etc (meter)

Nej

Ange avstånd till dagvattenbrunnar, vattentäkt,
vattendrag, sjö (meter)

Markunderlag/markförhållanden/tät yta
Har berörda grannar blivit upplysta om planerad verksamhet? Om ja, ange hur

Material och mängd
Typ av krossmaterial (grus, sprängsten, betong, annat)

Mängd som ska krossas

Beräknad mängd produktion

Materialets ursprung

Krossat material avsett för

Uppställningstider och arbetstider
Planerad uppställningstid (fr.o.m - t.o.m)
Drifttid/år
Arbetstider helg (lördag-söndag)

Arbetstider (från kl - till kl)

Utrustning
Maskintyp

Fabrikat

År

Antal

Ljudnivå från källbuller
på 10 meters håll (dB)

Grovkross
Finkross
Sorteringsverk
Siktar
Annan utrustning

fortsättning nästa sida 
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Kemikalier och avfall
Bränsle/smörjmedel; och/eller ADR-tank

Bränsle/smörjmedel; och/eller ADR-tank

Cisternvolym (m3):

Cisternvolym (m3):

Invallar (m3):

Invallar (m3):

Övriga kemikalier; förvaring, typ, volym

Övrigt avfall inom anläggning: förvaring, typ, mängd

Åtgärder för att förebygga damning, buller och vattenförorening
Bullerdämpande åtgärder

Dammbekämpande åtgärder (anläggning, upplag,
tillfartsväg)

Avskärmande slänter, vallar eller dylikt finns
Ange meter över kross:
Vattenförsörjning: produktionsvatten (vid tvätt, vattenbegjutning etc) tas från:

Kommunalt vatten

Egen vattentäkt

Ytvatten (sjö, å etc.)

Annat:

Mängd (m3 /timme):

Egenkontroll
Hur förhindras att tjärasfalt eller att förorenat fyllnadsmaterial krossas?

fortsättning nästa sida 
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Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande (sökande)

Underskrift (sökande)

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden,
samhallsbyggnad@alvkarleby.se 026-830 00 (växel).
Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är
dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en
rättslig förpliktelse). Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills
vidare.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud
dataskyddsombud@alvkarleby.se
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot
behandlingen av personuppgifterna.
Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.
Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer.
Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:
•
För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
•
För att ge part rätt till insyn i ärendet.
•
För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
•
För att lämna information till annan myndighet.
•
För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
Bilagor
Med anmälan ska följande bilagor lämnas:
• Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder,
uppställningsplats och upplagsplats, annat av betydelse
• Utredning buller: (bullerberäkning/bullermätning) i de fall bostäder finns närmare än 300 meter
Anmälan med bilagor skickas till
Älvkarleby kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 4
81421 Skutskär
Avgift
Handläggningsavgift för anmälan om bearbetning av avfall debiteras enligt fastställd taxa antagen av
kommunfullmäktige. Taxan finns i sin helhet på Älvkarleby kommuns hemsida.
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