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ANMÄLAN
- om anläggning för krossning och sortering av berg,
naturgas eller andra jordarter (SNI-kod 10.50 C)
- om anläggning för mekanisk bearbetning för återvinning av annat avfall än farligt avfall (SNI-kod 90.110 C)

Myndighetsnämnden

Anmälare
Företagsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer (dagtid)

Mejladress

Faxnummer

Utdelningsadres

Postnummer och ort

Anmälaren är:

Krossenhet

Beställare

Uppställningsplats
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Kontaktperson på krossanläggningen, telefonnummer

Anmälan gäller:

Ny uppställning

Fortsatt verksamhet (befintlig)

Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostad

meter

Ändrad verksamhet (befintlig)

Avstånd till och ljudnivå vid närmaste verksamhet (kontor etc)

dBA

meter

Ljudnivå på 10 meters avstånd

dBA

dBA

Anläggningen kommer att placeras inom vattenskyddsområde

Ja

Nej

Maskiner
Maskin(typ, fabrikat)

Antal

Arbetstider
Veckodag

från klockan

till klockan

anmärkning

måndag – fredag
Eventuell övrig tid

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

E-post (E-mail)

Hemsida (URL)

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se
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Produktionsuppgifter
Beräknad produktion

Planerad uppställningstid (fr o m – t o m)

Driftstid per år

Typ av material som ska krossas

Grus

Sprängsten

Betong

Asfalt

Annat:

Krossat material avsett för

Bränsle och kemikalier
Typ av bränsle, smörjmedel och andra
kemikalier

Typ av behållare*

Behållarvolym (liter)

Total förvarad mängd (liter)

Därav invallad (liter)

* Cistern, ADR-cistern, fat, dunk etc.

Dammbekämpning
Ange dammbekämpande åtgärder vid anläggningen, t ex inkapsling, typ spärrfilter, vattenbegjutning med mera

Övriga dammbekämpningsåtgärder vid t ex upplag, planer och tillfartsvägar

Bullerdämpande åtgärder
Ange bullerdämpande åtgärder vid krossning, borrning, sprängning etc.

Avskärmande slänter, vallar eller dylikt finns, höjd

meter över kross

Andra åtgärder

Maskiner som är inbyggda finns

Nej

Ja, ange vilka

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

E-post (E-mail)

Hemsida (URL)

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se
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Sökandens underskrift (Jag har tagit del av information om behandling av mina personuppgifter – se nedan)
Datum

Namn

Namnförtydligande

Anmälan skickas till Sävsjö kommun, Myndighetsnämnden, 576 80 Sävsjö.

Information
BILAGOR
Aktuell och skalenlig karta och situationsplan ska bifogas anmälan.
UPPLYSNINGAR
• I närheten av bostäder medges normalt bara krossning mellan 07:00 och 18:00.
• Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 50 dBA.
• För verksamheten gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
• Underlåtenhet att anmäla krossverksamhet (10.50 C och 90.110 C) kan leda till åtal för otillåten miljöverksamhet.
• Anmälan ska vara myndighetsnämnden tillhanda senast sex veckor innan verksamheten startas. Verksamheten får
påbörjas tidigast sex veckor efter anmälan, om inte myndighetsnämnden medger något annat.
Kontakta Miljö- och byggenheten för närmare upplysningar, telefon 0382-152 62.

För handläggning av ärendet kommer en avgift att tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.
De uppgifter som ni har lämnat på denna blankett kommer att registreras, lagras och behandlas automatiskt. Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig
och ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

E-post (E-mail)

Hemsida (URL)

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se

