ANMÄLAN OM KROSSNING/SORTERING AV BERGNATURGRUS- ELLER ANDRA JORDARTER
- Enligt verksamhetskod 10.50
miljöprövningsförordningen (2013:241)

Anmälare
Företag/namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon

Postnummer

Postadress

Mobiltelefon

Kontaktperson

e-postadress

Uppställningsplats
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetens adress

Kontaktperson på krossanläggningen

Telefon

Anmälan avser
Ny uppställning

Fortsatt verksamhet (befintlig)

Ändrad verksamhet (befintlig)

På platsen skall även bedrivas
Täktverksamhet

Annat…………………………………………….

Skutknackning

Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostad

Ljudnivå på 10 meters avstånd

meter
dBA
Anläggningen placeras inom vattenskyddsområde
Ja

dBA

Nej

Maskiner
Maskin typ, fabrikat

Antal

Maskin typ, fabrikat

Till klockan

Anmärkning

Antal

Arbetstider
Veckodagar

Från klockan

Måndag - fredag
Eventuell övrig tid

Produktionsuppgifter
Beräknad produktion

Planerad uppställningstid (from – tom)

Drifttid/år

Typ av krossmaterial
Grus

Sprängsten

Betong

Annat:

Krossat material avsett för

VAR GOD VÄND!
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 90 00

212000-0670

E-POST

TELEFAX

WEBBPLATS

BANKGIRO

miljo.byggnamnden@ljungby.se

0372-78 91 42

www.ljungby.se

156-0879

Bränsle/kemikalier
Bränsle och smörjmedel

Cisternvolym m

3

Därav invallad m

3

Och ellerADR-tank

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

Övriga dammbekämpningsåtgärder vid t ex 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 som visar var anläggningen placeras (skalenlig).
Upplysningar








I närheten av bostäder medges normalt endast krossning mellan klockan 07.00 – 18.00.
Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 50 dBA.
För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998:901.
Avgift debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014, § 83.
Underlåtenhet att anmäla krossverksamhet enligt miljöprövningsförordningen kan innebära en åtalsanmälan enligt
29 kap. 4 § miljöbalken.
Anmälan ska vara miljökontoret till handa i god tid innan verksamheten ska startas. Med god tid avses 6 veckor.
Miljö- och byggnämnden kommer behandla personuppgifterna för registrering enligt PUL (1998:204).

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.

.......................................................................
Datum

..................................................................................................................................................
Sökandens underskrift

..................................................................................................................................................
Namnförtydligande

SKICKAS TILL:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 LJUNGBY

