ANMÄLAN OM ÅTERVINNING AV AVFALL
GENOM KROSSNING, SORTERING ELLER
MEKANSISK BEARBETNING (5118)
29 kap 41 § MPF (2013:215)

SÖKANDE
Namn:

Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Postnummer:

Postort:

E-post:

Telefon:

UTFÖRARE/ENTREPRENÖR (OM ANNAN ÄN SÖKANDE)
Namn:

Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Kontakperson:
E-post:

Telefon:

ANMÄLAN AVSER
Återvinning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål genom
☐
krossning, siktning eller motsvarande bearbetning. Verksamhetskod 90.110

☐

Återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning (upp till
10 000 ton/kalenderår). Verksamhetskod 90.110

☐

Tillfällig verksamhet, planerad uppställningstid:

☐

Permanent verksamhet, planerat stardatum:

Hantering:

☐
☐

Verksamheten kommer hantera massor från verksamhetsområdet
Verksamheten kommer hantera externa massor

Arbetsmoment:

☐
☐

Krossning
Siktning/sortering

☐

Borrning och sprängning

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Postadress
183 80 Täby

Hemsida
www.srmh.se

Växel
08-578 663 00

Ett samarbete mellan
Täby · Vaxholm · Lidingö
Norrtälje · Vallentuna

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

E-post
miljokontoret@srmh.se

Fax
08-758 15 76
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LOKALISERING/UPPSTÄLLNINGSPLATS
Fastighetsbeteckning:

☐
☐
☐

Besöksadress:

Kommun:

Planerad verksamhet ligger inom befintligt industriområde
Planerad verksamhet ligger inom område med fornlämningar
Planerad verksamhet ligger inom natur- eller kulturmiljöskyddsområde

Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostäder/fritidsbebyggelse:
meter

dB(A)

Avstånd till och ljudnivå vid närmaste verkamhet (kontor, skola etc.):
meter

dB(A)

Avstånd till närmaste vattentäkt:

Avstånd till vattendrag/sjö:

Avstånd till dagvattenbrunn:
Planbestämmelser:

☐
☐

Verksameten bedrivs inom område med detaljplan/områdesbestämmelser
Verksameten bedrivs ej inom område med detaljplan/områdesbestämmelser

Ange markförhållanden på platsen:

Information till berörda/gannar om den planerade verksamheten:

☐
☐

Berörda har inte informerats
Berörda har informerats, anger hur:

ARBETSTIDER
Vardagar
Lördagar
Söndag/helgdag
BULLERKÄLLOR

Från kl:

Till kl:

Från kl:

Till kl:

Från kl:

Till kl:

Maskin, typ/fabrikat:

Antal:

Ljudnivå (dB(A)) på meter avstånd:

Maskin, typ/fabrikat:

Antal:

Ljudnivå (dB(A)) på meter avstånd:

Maskin, typ/fabrikat:

Antal:

Ljudnivå (dB(A)) på meter avstånd:

Maskin, typ/fabrikat:

Antal:

Ljudnivå (dB(A)) på meter avstånd:

Maskin, typ/fabrikat:

Antal:

Ljudnivå (dB(A)) på meter avstånd:
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PRODUTKIONSUPPGIFTER
Beräknad produktion (ton):

Krossat material avsett för:

Materialets ursprung:

Typ av krossmaterial:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Grus
Sprängsten
Betong
Asfalt
Trä/Grot/Ris/Stubb
Annat, ange vad:

SULFIDINNEHÅLLANDE BERGARTER (OM KROSSNING AV BERG)
Av vilken/vilka bergarter består materialet som ska krossas?

Innehåller bergarten mörka eller ljusa mineraler:
Om mörka mineraler, ange vilka:
Besiktning och analys:

Okulär besiktning utförd?

☐ Ja

☐ Nej

Svavelanalys utförd?

☐ Ja
Resultat:

☐ Nej

Statiska tester (försurningsförmåga) utförts?

☐ Ja
Resultat:

☐ Nej

KEMIKALIEHANTERING

Resultat:

Bränsle/smörjmedel::

Cisternvolym (m3)

Invallning (m3):

Senaste besiktning av cistern:

Bränsle/smörjmedel::

Cisternvolym (m3)

Invallning (m3):

Senaste besiktning av cistern:

Bränsle/smörjmedel::

Cisternvolym (m3)

Invallning (m3):

Senaste besiktning av cistern:

Övriga kemikalier:

Förvaring:

Volym
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Övriga kemikalier:

Förvaring:

Volym

Övriga kemikalier:

Förvaring:

Volym

Övriga kemikalier:

Förvaring:

Volym

AVFALLSANTERING INOM ANLÄGGNINGEN
Typ av avfall::

Förvaring:

Mängd:

Typ av avfall:

Förvaring:

Mängd:

Typ av avfall::

Förvaring:

Mängd:

Typ av avfall:

Förvaring:

Mängd:

Typ av avfall::

Förvaring:

Mängd:

Typ av avfall:

Förvaring:

Mängd:

TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL
Transportör av farligt avfall

Mottagningsstation:

Transportör av farligt avfall

Mottagningsstation:

Transportör av farligt avfall

Mottagningsstation:

SKYDDSÅTGÄRDER

Beskriv skyddsåtgärder vid förvaring, tankning och vid olyckshändelser:

Ange bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, borrning och dylikt

Beskriv dammbindande åtgärder:

Hur förhindras att tjärasfalt eller att förorenat fyllnadsmaterial krossas?

UNDERSKRIFT AV SÖKANDE
Ort:

Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:
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Du måste anmäla senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.
Vi tar ut en avgift för anmälan enligt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds
taxa fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Till anmälan ska följande bifogas:
- Bullerberäkning/bullerkartläggning om närmare än 300 m till bostäder
- Situationsplan (karta):
- Provtagningsplan/-punkter
- Provtagningsresultat
- Markundersökning
Upplysningar:
- Bergkrossmaterialet kan användas som filternaterial till markbäddar om det uppfyller
samma rekommendation som för naturgrus gällande kornstorlekskurva och
vattengenomsläpplighet (och är tvättat om ursprungsmaterialet innehåller
finmaterial, d.v.s. partiklar av kornstorlek mindre än 0,063 mm).
- Markentreprenörer bör ha kännedom om området förknippas innehåll av skadliga
ämnen (t.ex. svavel, arsenik, bly, kadmium, kobot, koppar, krom, kvicksilver,
molybden, nickel, vanadin och zink) som är bundna till sulfider/sulfater, oxider eller
annat som kan tyda på ökad risk för utlakning.
- Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 60 dBA
(enligt NFS 2004:15 buller vid byggarbetsplatser).
- För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll enligt
miljöbalken (SFS 1998:901)

April 2020

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU)
2016/679 och annan tillämplig lagstiftning.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för
att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.
Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du här www.taby.se/personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ska
du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

