Anmälan om

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsenheten

1.

sortering eller krossning av berg, naturgrus eller
andra jordarter, enligt 4 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (2013:251)

2.

återvinning av avfall genom krossning, siktning eller
annan mekanisk bearbetning, enligt 29 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Skickas till:

Åmåls kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 62
662 22 Åmål

Sökande
Verksamhetsutövare

Person-/organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fakturaadress

Ev. referenskod

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktperson (namn)
Telefonnummer

E-postadress

Verksamhetskod*
Ev. miljöcertifiering
*Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Uppställningsplats
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer

Ort

Fastighetsägarens namn
Telefonnummer

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

E-postadress

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Anmälan avser
Ny uppställning
Förlängning av befintlig verksamhet
Ändring av befintlig verksamhet
Arbetsmoment på platsen

Skutknackning

Krossning

Siktning

Borrning och sprängning

Annat.……………………………………………………………

Avstånd till närmaste bostad.…….……………..….(m) och ljudnivå vid närmaste bostad.…….……………..….(dBA)
Avstånd till närmaste verksamhet.…….………….(m) och ljudnivå vid närmaste verksamhet.…….…………(dBA)
Anläggningen placeras inom vattenskyddsområde?

Ja

Nej

Arbetstider
Veckodag

Från klockan

Till klockan

Anmärkning

Produktionsuppgifter
Beräknad produktion (i ton)

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

Typ av material

Drifttid/år

Sprängsten

Trä, ris och stubb, etc.

Asfalt

Betong

Annat.……………………………………………………………

Krossat material avsett för

Uppgifter om det är avfall som ska krossas, siktas eller annan mekanisk
bearbetning t.ex. avfall i form av asfalt, betong.
Typ av avfall som ska bearbetas:

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Mängd avfall som ska bearbetas:

Telefon
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Uppgifter om de metoder som ska användas för bearbetning av avfall

Planerade åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten

Förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling

Föroreningar i avfall
Hur förhindrar ni att tjärasfalt eller annat förorenat avfall, betong krossas? Rutiner för mottagningskontroll? Redovisa eventuellt
provtagningsresultat

Bullerkälla
Maskin typ, fabrikat

Antal

Uppskattad ljudnivå (dBA) på 10 m avstånd från maskinen

Bullerdämpande åtgärder
Ange bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, borrning, skutknackning o.d. Möjliga åtgärder, förväntad ljuddämpning
och kostnad för åtgärderna.

Beskriv hur ni avser att mäta buller t ex. extern konsult, egen mätare e.d.

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Dammbekämpning
Hur förhindrar ni damning vid krossning, upplag, tillfartsvägar och liknande?

Förväntad effekt och kostnad för åtgärderna

Bränsle/kemikalier
Bränsle och smörjmedel

Cisternvolym,
(mᶟ)

Är besiktning av cistern utförd?

Därav invallad
(mᶟ)

Andel inblandning av biobränsle
t ex. RME eller HVO

Ja (bifoga besiktningsrapport)

Nej

Beskriv skyddsåtgärder vid förvaring, tankning och olycka

Makadamtvätt
Kommer krossmaterialet att tvättas?

Ja

Nej

Tvättvattnet leds till

Vattenförsörjning
Produktionsvatten (vid våtavskiljning eller vattenbegjutning)

Vatten tas från

Kommunalt vattenverk

Egen vattentäkt

Sjövatten

Mängd (mᶟ)

Utsläpp till vatten
Beskriv hur lagrings- och hanteringsplatsen är utformad med avseende på vad det är för markyta, avstånd till dagvattenbrunn,
dränering, dike eller vattendrag samt vart det avleds

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Skyddsåtgärder som planeras vidtas för att förhindra påverkan på mark och vatten

Till anmälan ska bifogas
▪

Bilaga 1: Situationsplan i skala 1:400 – 1:500. Markera krossplats, bostäder, verksamheter,
dagvattenbrunnar, vattendrag/diken. Skriv fastighetsbeteckning och gatuadress på kartan.

Bilagor i förekommande fall
Bilaga 2: Provtagningsresultat
Bilaga 3: Cisternbesiktningsrapport
Bilaga 4: Övriga upplysningar

Avgift
Avgift för handläggning av anmälan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning och
tillsyn.

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende
på ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen
och/eller med andra myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa
förutsättningar ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att
begränsa eller invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat
en sådan laglig grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och
miljönämnden.

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

