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Anmälan om krossning, sortering eller återvinning
Enligt 1 kapitlet, 10 paragrafen miljöprövningsförordningen

Sortering eller krossning av berg, grus eller annan jordart, 4 kapitlet, 6 paragrafen (10.50 C) miljöprövningsförordningen
Återvinning genom mekanisk bearbetning av avfall, 29 kapitlet, 41 paragrafen (90.110 C) miljöprövningsförordningen

Sökande

Företag/namn

Organisations-/personnummer

Adress
Postnummer och postadress
Kontaktperson
E-post *

Telefon

Du som sökande är
Entreprenör

Beställare

Byggherre

Fastighetsägare

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post. Anger du
ingen e-postadress skickar vi all skriftlig kommunikation per post.

Uppställningsplats

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Fastighetsägare
Fastighetens adress
Kontaktperson vid krossanläggningen
E-post

Telefon

Anmälan gäller
Ny uppställning

Fortsatt verksamhet (befintlig)

Ändrad verksamhet (befintlig)

Knackning

Borrning och sprängning

På platsen ska även bedrivas
Krossning

Siktning

Annat: ____________________________________________________________________
Avstånd till närmaste bostad (meter)
Avstånd till närmaste verksamhet, exempelvis kontor (meter)

Ljudnivå vid närmaste bostad
(dBA)
Ljudnivå vid närmaste verksamhet
(dBA)

Finns verksamheten inom vattenskyddat område?
Ja
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Nej
Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Arbetstider

Måndag–fredag

Övrig anmärkning

Från klockan __________

Till klockan __________

Eventuellt övrig tid

Övrig anmärkning

Från klockan __________

Produktionsuppgifter

Beräknad produktion

Planerad uppställningstid

Drifttid/år

Typ av krossmaterial
Grus

Maskiner

Till klockan __________

Sprängsten

Betong

Annat: _________________________

Maskin, typ och fabrikat

Antal

Maskin, typ och fabrikat

Antal

Maskin, typ och fabrikat

Antal

Maskin, typ och fabrikat

Antal

Maskin, typ och fabrikat

Antal

Bränsle/
kemikalier

Bränsle och smörjmedel

Cisternvolym m3 därav invallad m3 och/eller ADR-tank

Dammbekämpning

Ange åtgärder för dammbekämpning vid anläggningen (ex inkapsling, spärrfilter och v attenbegjutning)

Övriga åtgärder för dammbekämpning (exempelvis placering av upplag, planer och tillfartsvägar)

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Bullerdämpande Ange vilka bullerdämpande åtgärder som kommer vidtas
åtgärder

Beskriv hur ni avser att mäta buller (exempel extern konsult, egna mätningar eller dylikt)

Föroreningar i
material

Hur förhindrar ni att förorenat material förs in eller krossas i verksamheten? (t ex. tjärasfalt, förorenad
jord, förorenad betong eller liknande)

Underskrift

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Bifoga skalenlig situationsplan.
För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998:901
Du betalar en avgift för din anmälan. Avgiften hittar du i
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se
Skriv ut, underteckna och skicka anmälan till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping.
Eller e-post: miljoavdelningen@enkoping.se
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se

