Spar blankett

Skriv ut blankett

Anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
Krossanläggning och sorteringsverk för
berg- och grusmaterial, 10.50 C
asfaltverk eller oljegrusverk, 26.150 C

Administrativa uppgifter
Företag

Person-/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Besöksadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Faxnummer

Sökanden är

Krossenhet

Beställare

Uppställningsplats
Fastighet

Fastighetsägare

Kontaktperson på krossanläggningen

Telefonnummer

Anmälan gäller

Ny uppställning

Fortsatt verksamhet (befintlig)

Ändrad verksamhet (befintlig)

På platsen ska även bedrivas

Täktverksamhet

Skutknackning

Sortering

Annat:

Anläggningen placeras inom vattenskyddsområde

Ja

Nej

Maskiner
Maskin typ, fabrikat

Antal

Maskin typ, fabrikat

Till klockan

Anmärkning

Antal

Arbetstider
Från klockan

Måndag - fredag
Eventuell övrig tid
Produktionsuppgifter
Beräknad produktion

Planerad uppställningstid (fr.o.m. – t.o.m.)

Drifttid/år

Typ av krossmaterial

Grus

Sprängsten

Betong

Annat:

Krossat material avsett för

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Bränsle/kemikalier
Bränsle och smörjmedel

Cisternvolym m3

Därav invallad m3

och/eller ADR-teknik

Dammbekämpning
Ange dammbekämpning vid anläggningen, typ av spärrfilter, vattenbegjutning och dylikt

Övriga dammbekämpningsåtgärder vid t.ex. upplag, planer, tillfartsvägar

Vattenförsörjning
Produktionsvatten tas (vid våtavskiljning eller vattenbegjutning) från

Kommunalt vattenverk

Egen vattentäkt

Mängd

3

m /tim

sjövatten

Bullerdämpande åtgärder
Ange bullerdämpande åtgärder vid krossning åtgärder vid krossning, siktning, borrning, sprängning och dylikt

Andra åtgärder

Maskiner som är inbyggda

Bitumen
Bitumenemulsioner

Bitumenslösningar

Hur har närboende informerat?
Telefon

Lapp i brevlådan

Informationsmöte

Annat:

Aktuell karta och situtationsplan bifogas (skalenlig)
Upplysningar
I närheten av bostäder medges normalt endast krossning mellan kl. 06.00 - 18.00.
Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 50 dBA från byggplatsen.
För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901.
Anmälan ska vara nämnden tillhanda i god tid innan verksamheten ska påbörjas. Med god tid menas 6 veckor.
Kontakta Miljöförvaltningen för närmare upplysningar

Avgift

Avgift enligt Kommunfullmäktiges taxa kommer att tas ut vid handläggning av ärendet. Observera att avgift för
handläggning även debiteras vid förbud.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifter i denna anmälan kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På boras.se/pub kan du
läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås
via E-post miljo@boras.se eller via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

Information från Miljöförvaltningen
Krossanläggning och sorteringsverk för berg- och grusmaterial, 10.50 C
Asfaltverk eller oljegrusverk, 26.150 C
Krossning är anmälningspliktigt om inte krossen står i en täkt vars tillstånd medger krossning.
Anmälan ska ha inkommit till Miljö- och konsumentnämnden i god tid (minst 6 veckor) innan man börjar
krossningen. Ju mer komplett anmälan är desto snabbare går handläggningen.
Anmälan ska vara komplett och innehålla:

-

Karta med krossens placering inritad
Avstånd till närmaste bostadshus
Dammbekämpande åtgärder (t.ex. placering, vattenbegjutning)
Bullerbekämpande åtgärder (t.ex. placering, avskärmning)
Arbetstider
Maskiner
Produktionsuppgifter
Bränslehantering
Upplag
Vattenförsörjning

De statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt
intresse i saken ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning ges tillfälle att yttra sig. I praktiken handlar
det för det mesta om närboende. Till god ton hör att meddela de närboende om arbetet, t.ex. genom att
lägga en lapp i brevlådan.
Miljö- och konsumentnämnden meddelar eventuella förbud, föreläggande eller att ärendet inte
föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.
För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

