Anmälan för kross- sorteringsverk

Alternativ återvinning av avfall som sten,
betong och asfalt

Sökande/person
Företagsnamn

Person/organisationsnummer

Adress

Postadress

Kontaktperson
Telefon

Mobiltelefon

E-post (som läses regelbundet)

Kommunikation via e-post

☐ Ja ☐ Nej
Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Planbestämmelser

☐ Inom detaljplan

☐ Utanför detaljplan

Beskrivning av verksamhet
Anmälan görs enligt verksamhetskod

☐ 10.50 C

☐ 90.110 C

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller
andra jordarter (1.) inom område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, eller (2.) utanför område som
omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än
trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt
återvinna annat avfall än farligt avfall, (t ex betong, asfalt etc.)
om verksamheten inte är tillstånds eller anmälningspliktig enligt
90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.

Kontaktperson på krossanläggning

Telefonnummer

Mobilnummer

☐ Fortsatt verksamhet

☐ Ändrad verksamhet

☐ Skutknackning

☐ Annat (bifoga beskrivning)

Anmälan gäller

☐ Ny uppställning
På platsen ska bedrivas

☐ Täktverksamhet
Avstånd till närmsta bostad

Anläggningen ligger i vattenskyddsområde

☐ Ja ☐ Nej
Kross och sorteringsverk
Maskintyp, fabrikat

Antal

Maskintyp, fabrikat

Antal

Ljudnivå från källbuller på 10 meters håll

Produktionsuppgifter
Beräknad mängd produktion

Planerad mängd produktion (from-tom)

Drifttid dagar/år

Krossmaterial

☐ Grus
Materialets ursprung

☐ Sprängsten

☐ Betong
Krossat material avsett för

☐:

1 (2)

2 (2)
Arbetstider

Veckodag (mån-fre)

Från klockan

Till klockan

Anmärkning

Veckodag (lör-sön)

Från klockan

Till klockan

Anmärkning

Bränsle/kemikalier
Bränsle/Smörjmedel

Cisternvolym (m3)

Därav invallad (m3)

Och/eller ADR-tank

Bränsle/Smörjmedel

Cisternvolym (m3)

Därav invallad (m3)

Och/eller ADR-tank

Bränsle/Smörjmedel

Cisternvolym (m3)

Därav invallad (m3)

Och/eller ADR-tank

Skyddsåtgärder

Dammbekämpningsåtgärder (såsom inkapsling, dammfilter, vattenbegjutning)
Övriga dammbekämpningsåtgärder (såsom saltning, vattenbegjutning vid upplag, körytor, tillfartsvägar)
Bullerdämpande åtgärder (som avskärmande materialupplag, vallar, placering av krossverk)
Andra skyddsåtgärder

Bilagor som ska bifogas

☐ Bilaga 1, Situationsplan (skala 1:400 – 1:2000) krävs för vidare handläggning.
I situationsplanen skall det tydligt framgå:
- Höjdkurvor
- Uppställningsplats och kringliggande bostäder

Information
Anmälan ska göras i god tid innan man påbörjar arbetet med krossning, minst 6 veckor innan. Att
påbörja arbete innan anmälan är godkänd kan leda till åtal eller miljösanktionsavgift. Mer
information finns på vår hemsida: www.uddevalla.se. Vid frågor kontakta oss på
telefon: 0522 – 69 60 00.
Avgift - Avgift tas ut för handläggning. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida:
uddevalla.se. Ofullständig ansökan/anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även
vid avslag.
Personuppgifter
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på uddevalla.se/personuppgifter.
Anmälan enligt - 9 kap 6 § miljöbalken och miljöprövningsförordningen 4 kap 6 § och 29 kap 41 §

Godkännande

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för
handläggning (fylls i av den som är sökande).

Blanketten skickas till
Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
eller epost: samhallsbyggnad@uddevalla.se

Blanketten uppdaterad 2018-05-24

