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Anläggning för krossning och sortering
- Anmälan

Anmälan från
Ansvarig verksamhetsutövare

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon (Ange riktnummer)

Adress

Postadress

Fakturaadress

Referensnummer

Kundid för kommunal verksamhet

Anmälaren är

Krossenhet

Beställare

Uppställningsplats
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än verksamhetsutövare)

Fastighetens besöksadress

Fastighetsägarens postadress

Kontaktperson på krossanläggningen

Telefon dagtid (ange riktnummer)

Anmälan gäller

Ny uppställning

Fortsatt (befintlig) verksamhet

Ändrad (befintlig) verksamhet

På platsen ska även bedrivas

Täktverksamhet

Skutknackning

Närmaste bostad

Avstånd

meter, ljudnivå

dBA

Annat
10 m avstånd från krossen

Närmaste verksamhet (kontor, företag eller liknande)

Ljudnivå

Avstånd

dBA

meter,

ljudnivå

dBA

Anläggningen kommer att placeras inom vattenskyddsområde

Nej

Ja, ange vilket:

Maskiner
Typ, fabrikat

Antal

Typ, fabrikat

Antal

Typ, fabrikat

Antal

Typ, fabrikat

Antal

Typ, fabrikat

Antal

Typ, fabrikat

Antal

Typ, fabrikat

Antal

Typ, fabrikat

Antal

Arbetstider
Veckodag

Från klockan

Till klockan

Anmärkning

Från klockan

Till klockan

Anmärkning

till
Eventuell annan tid

Produktionsuppgifter
Beräknad produktion

Planerad uppställningstid (från - till)

Drifttid/år

–
Typ av krossmaterial

Grus

Sprängsten

Betong

Annat

Krossat material ska användas till

Var god vänd!
Postadress
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 00 00

E-post
miljo@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Bränsle/kemikalier
Bränsle och smörjmedel

Cisternvolym

Därav invallad

m3
Bränsle och smörjmedel

Cisternvolym

Därav invallad

och eller ADR-tank

m3

m3
Bränsle och smörjmedel

och eller ADR-tank

m3

Cisternvolym

Därav invallad

m3

och eller ADR-tank

m3

Dammbekämpning
Ange vilka åtgärder som används för dammbekämpning vid anläggningen (typ av spärrfilter, inkapsling, vattenbegjutning eller annat)

Övriga åtgärder för att bekämpa damning vid upplag, planer tillfartsvägar med mera.

Bullerdämpande åtgärder
Ange vilka åtgärder som används för att dämpa buller vid krossning, siktning, borrning, sprängning och liknande

Avskärmande slänter, vallar eller liknande finns – höjd över kross

meter

Andra åtgärder

Följande maskiner är inbyggda

Upplysningar:
Aktuell karta och skalenlig situationsplan ska bifogas till anmälan

I närheten av bostäder får krossning normalt endast ske på vardagar mellan kl 07.00 och 18.00
Bullernivåer vid bostäder och utbildningslokaler bör inte överskrida 50 dBA.
För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901.
För handläggning av anmälan tar samhällsbyggnadskontoret ut en timavgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Sker krossning eller återvinning utan föranmälan, har samhällsbyggnadskontoret skyldighet att
lämna ärendet vidare för åtalsprövning.
Anmälan ska skickas till samhällsbyggnadskontoret i god tid innan verksamheten startas. Med god
tid avses minst sex veckor.
Underskrift
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som anmälan avser.
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, personnummer, adress, e-post,
mobilnummer, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är för att kunna bedöma
anmälan på rätt sätt och på rättssäker grund.
Dina uppgifter har samlats in från ifylld blankett. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi
den gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att en
arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras eller att en arbetsuppgift i samband med
myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att sparas enligt den gällande
dokumenthanteringsplanen för nämnden.
Vi kan behöva dela dina uppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi
kommer aldrig att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Byggnads- och miljöskyddsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill:
• Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
• Begära överföring av uppgifter.
• Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
• Göra invändningar.
• Begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljo@norrkoping.se.
Du kommer från den 25:e maj 2018 nå vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. Om
du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

