Anmälan om krossning och
sortering av berg- och grusmaterial
Insändes till adressen längst ner på sidan.
De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR
Dataregistret används för administration av miljö- och bygglovsnämndens ärenden.
För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ner på
blanketten. Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se.

Anmälan från
Företag/Namn

Kontaktperson, för- och efternamn

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Organisationsnummer

E-postadress
Anmälaren är
Krossenhet

Beställare

Uppställningsplats
Fastighetsbeteckning
Fastighet, adress

Postadress

Kontaktperson på krossanläggningen, för- och efternamn
Anmälan gäller
Ny uppställning

Fortsatt verksamhet (befintlig)

Ändrad verksamhet (befintlig)

På platsen skall även bedrivas
Täktverksamhet
Avstånd till närmaste bostad, m

Annat, specificera
Ljudnivå vid närmaste bostad, dBA Ljudnivå på tio meters avstånd, dBA

Avstånd till närmaste verksamhet (kontor etc.), meter

Ljudnivå vid närmaste verksamhet (kontor etc.), dBA

E-postadress kontaktperson

Telefon kontaktperson

Anläggningen placeras inom vattenskyddsområde
Ja

Nej

Maskiner
Maskin typ, fabrikat

Antal

Maskin typ, fabrikat

Arbetstider
Veckodag

Från klockan

Till klockan

Anmärkning

Måndag - fredag
Eventuell övrig tid
Järfälla kommun
Bygg- och miljöförvaltningen

Miljö- och hälsoskydd
Telefon växel: 08-580 285 00

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043

Antal

2(2)

Produktionsuppgifter
Planerad uppställningstid, från och med – till och med

Beräknad produktion

Drifttid/år

Typ av krossmaterial
Grus

Sprängsten

Betong

Annat, specificera nedan

Specificera
Krossat material avsett för

Bränsle/Kemikalier
Cisternvolym, m3

Bränsle och smörjmedel

Därav invallad, m3

Och eller ADR-tank

Dammbekämpning
Ange dammbekämpningsåtgärder vid anläggningen, såsom inkapsling, typ av spärrfilter, vattenbegjutning och dylikt

Övriga dammbekämpningsåtgärder vid till exempel upplag, planer, tillfartsvägar

Bullerdämpande åtgärder
Ange bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, borrning, sprängning och dylikt
Avskärmande slänter, vallar eller dylikt finns:

meter höjd över kross

Andra åtgärder

Maskiner som är inbyggda

Aktuell karta och situationsplan bifogas (skalenlig).

Upplysningar
•

I närheten av bostäder medges normalt endast krossning mellan klockan 07:00 och 18:00.

•

Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 50 dBA.

•

För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998:901.

•

För handläggning av ärendet debiterar miljö- och bygglovsnämnden en avgift enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

•

Underlåtenhet att anmäla krossverksamhet innebär miljösanktionsavgift.

Namnteckning
Ort och datum
Anmälare, namnteckning

Namnförtydligande

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för närmare upplysningar. Telefon 08-580 285 00.

