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Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk, mekanisk bearbetning,
uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk
Datum __________________
Har du frågor?
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
Telefon 026-17 80 00
samhallsbyggnad@gavle.se

Skickas till:
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
801 84 Gävle

Ansvarig myndighet är Samhällsbyggnadsnämnden.

Anmälan
Anmälan gäller:

Anläggning för sortering eller krossnings av berg, naturgrus eller andra jordarter inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelser. Verksamhetskod 10.50.
Anläggning för sortering eller krossnings av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område
med detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten bedrivs på samma plats under
längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadsperiod. Verksamhetskod 10.50.
Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår. Verksamhetskod 90.110*
Återvinning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål genom krossning, siktning eller
motsvarande bearbetning. Verksamhetskod 90.110*
Asfalt eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Verksamhetskod 26.150
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. Verksamhetskod 26.150
* Gäller om verksamheten ej omfattar annan anmälnings- eller tillståndspliktig avfallsverksamhet.

Sökande
Namn (person för- och efternamn/företagsnamn)

Person/organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefonnummer/Mobilnummer

Postnummer

Postort

Fakturaadress

Postnummer

Referenskod

Postort

E-postadress
Fakturamottagare, namn (om annan än sökanden):

Organisationsnummer

Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefonnummer/Mobilnummer

Postnummer

Postort

Fastighet/fastighetsägare
Fastighetsägare: Namn

Telefonnummer/Mobilnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Fastighetsbeteckning

Postnummer

Postort

E-postadress

Uppställningsplats
Ange om planbestämmelser finns för platsen:

Inom detaljplan/områdesbestämmelser
Utom detaljplan/områdesbestämmelser
I/vid tillståndsgiven täkt:

I/vid husbehovstäkt:

Ja

Ja

Nej

Nej
Annat ändamål: _____________________

Anmälan gäller:

Ny uppställning

Ändrad verksamhet

Pågående uppställning

Annat:_____________________________

Verksamheten kommer hantera:

Massor från verksamhetsområdet

Externa massor

Verksamhethetens arbetstider/uppställningstid
Tillfällig verksamhet, planerad uppställningstid (fr.o.m-t.om ÅÅ-M-D) __________ - __________
Permanent verksamhet (planerat startdatum ÅÅ-MM-DD)
Från klockan:
Vardag
Lördag-söndag
Helgdag

________________________
Till klockan:
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Lokalisering (avstånd i meter)
Avstånd till närmaste permanentboende:

Avstånd till fritidsbebyggelse:

Avstånd till närmaste sjö eller vattendrag:

Avstånd till närmaste vattentäkt:

Är verksamhetsområdet inom vattenskyddsområde? Är verksamhetsområdet inom annat skyddsvärt
område? Ex. fornlämningar, Natura-2000.
Ja
Nej

Ja

Nej

Transporter som verksamheten ger upphov till
Fordonstyp

Antal (per dygn/vecka/månad eller år)

Tider (veckodag och klockslag)

Material och mängd
Material för sortering/krossning

Maximal mängd
ton per kalenderår

Materialets
ursprung

Producerat material
avsett för

Naturgas
Berg
Annat: ________________
Mekanisk bearbetning/återvinning
av avfall

Betong
Tegel
Schaktmassor
Berg
Asfalt
Annat: ________________

Maximal mängd ton per kalenderår

Materialets ursprung
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Utrustning
Maskintyp

Fabrikat

Fast maskin

Mobil maskin

År

Antal

Grovkross
Finkross
Sorteringsverk
Siktar
Asfaltverk
Oljegrusverk
Annan
utrustning

Kemikalier och avfall
Bränsle; förvaring, typ, och volym
Övriga kemiska produkter; förvaring, typ och volym
Farligt avfall; förvaring, typ, mängd och mottagare

Utsläpp till vatten
Dagvatten leds till:

Enskild anläggning, beskriv anläggning: ____________________________________________
Kommunalt ledningsnät
Annan: ______________________________________________________________________
Ange vilka föroreningar dagvattnet kan innehålla:
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Beskriv ev. ytterligare rening av dagvattnet:

Oljeavskiljare
Typ: __________________________________________________________________
Annan reningsanläggning: _________________________________________________

Åtgärder för att förhindra buller, damning och vattenförorening
Verksamheten kommer förhålla sig till:

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller
Naturvårdsverkets allmänna råd och buller från byggplatser
Avsteg från gällande riktlinjer, beskriv avsteg: ________________________________________
Bullerdämpande åtgärder:
Dammbekämpande åtgärder vid anläggningen, upplag, tillfartsvägar m.m.:

Åtgärder för att förhindra påverkan på luft (t.ex. rökgasrening):

Åtgärder för att förhindra vattenförorening:

Beskriv mätning och/eller kontroll av ovanstående åtgärder:

Hur kommer kontroll ske av föroreningshalten i de massor som hanteras?
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Bilagor
Topografisk karta.
Ekonomisk karta som visar bl.a. krossanläggningens/sorteringsverkets placering, valda transportvägar och närmaste liggande bostadsbebyggelse.
Eventuell bullerutredning.

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.
Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Underskrift
Ort

Datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Skriv ut

