ANMÄLAN OM KROSS/
SORTERING/MEKANISK
BEARBETNING
Anmälan gäller:
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser. Alternativt utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser om
verksamhet bedrivs på samma plats under längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Verksamhetskod 10.50
Sortering av icke-farligt avfall om mängden avfall är mer än 1000 ton per kalenderår och ska användas i
byggnads- eller anläggningsändamål. Alternativt mer än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra
fall. Verksamhetskod 90.80
Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning (upp till 10 000 ton/kalenderår).
Verksamhetskod 90.110
Återvinning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål genom krossning, siktning eller motsvarande
bearbetning. Verksamhetskod 90.110

Verksamhetsutövare
Företagets namn: *)

Org.nr:

Adress:

Tel:

Postadress:

Tel mobil:

Fakturamottagare (om annan än sökanden):

Org.nr:

Fakturaadress:
E-post:
*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.
Uppställningsplats
Fastighetsbeteckning:

Anmälan gäller
Ny uppställning
Pågående uppställning
Verksamheten kommer hantera
Massor från verksamhetsområdet

Planbestämmelser:
Inom detaljplan/områdesbestämmelser
Utom detaljplan/områdesbestämmelser
Ändrad verksamhet
Annat: ____________________________
Externa massor

Verksamhetens arbetstider/uppställningstid
Tillfällig verksamhet, planerad uppställningstid (ÅÅMM-ÅÅMM) _________
Permanent verksamhet (planerat startdatum) _________________
Från kl.

____________
Till kl.

Vardagar
Lördag- söndag
Helgdagar
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Lokalisering (avstånd i meter)
Avstånd till närmaste permanentboende

Avstånd till fritidsbebyggelse

Avstånd till närmaste sjö eller vattendrag

Avstånd till närmaste vattentäkt

Är verksamhetsområdet inom vattenskyddsområde?

Är verksamhetsområdet inom annat skyddsvärt
område? Ex. fornlämningar, Natura-2000.

Ja

Nej

Vet inte

Ja

Nej

Transporter som verksamheten ger upphov till
Fordonstyp:
Antal (per dygn/vecka/månad eller år):

Material och mängd
Material för sortering/krossning

Mängd (ton)

Materialets ursprung

Vet inte

Tider (veckodag och klockslag):

Producerat material avsett för

Naturgrus
Berg
Annat:__________________
Mängd (ton)

Mekanisk bearbetning/återvinning av avfall

Materialets ursprung

Betong
Tegel
Schaktmassor
Gödsel
Berg
Organiskt material
Asfalt
Annat:____________________________
Bearbetat/återvunnet material avsett för:
Utrustning
Maskintyp

Fabrikat

År

Antal

Ljudnivå från källbuller på 10 meter
håll (dB)

Grovkross
Finkross
Sorteringsverk
Siktar
Annan utrustning
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Kemikalier och avfall
Bränsle; förvaring, typ, volym
Övriga kemiska produkter; förvaring, typ, volym
Farligt avfall; förvaring, typ, mängd och mottagare

Utsläpp till vatten
Dagvatten leds till
Enskild anläggning, beskriv anläggning: ___________________________
Kommunalt ledningsnät
Annan: ______________________________
Ange vilka föroreningar dagvattnet kan innehålla

Beskriv ev. ytterligare rening av dagvattnet
Oljeavskiljare
Typ:
gravimetrisk
Klass:
klass 1

koalescens
klass 2

lamell

Annan reningsanläggning: __________________________________

Åtgärder för att förhindra buller, damning och vattenförorening
Verksamheten kommer förhålla sig till
Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser
Avsteg från gällande riktlinjer, beskriv avsteg: _____________________________________________
Bullerdämpande åtgärder
Dammbekämpande åtgärder vid anläggningen, upplag, tillfartsvägar m.m.
Åtgärder för att förhindra vattenförorening

Beskriv mätning och/eller kontroll av ovanstående åtgärder

Hur kommer kontroll ske av föroreningshalten i de massor som hanteras?
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Bifoga följande till anmälan:
Karta/situationsplan över fastigheten med höjdkurvor. På situationsplanen bör uppställningsplats,
upplagsplats, närmaste bostäder, skyddsobjekt såsom dricksvattentäkter, sjöar och vattendrag finnas
markerade
Eventuell utredning av buller (framförallt om bostäder inom 300 m från uppställning)

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandens underskrift (för företag medsänds bevis om firmatecknare)
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org.nr:

Personnr./ Org.nr:

För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan
finns tillgänglig på kommunens webbplats.
Komplett ansökan skickas till:



Varmdo.kommun@varmdo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas hos Värmdö kommun. Genom att du lämnar dessa
uppgifter godkänner du att dina uppgifter registreras. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten och kommer att
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Fastighetsuppgifter hämtas från
Lantmäteriets fastighetsregister.
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