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ANMÄLAN OM  
- KROSSANLÄGGNING OCH SORTERINGSVERK FÖR BERG- OCH 
GRUSMATERIAL Kod 10.50 C 
- KROSSNING/ÅTERVINNIG FÖR BYGGNADSÄNDAMÅL Kod 90.110 C 

ENLIGT 9 kap 6 § miljöbalken 
 
Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du planerar att starta 
verksamheten. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan. 
 
Sökande 
Företag/namn 

 

Organisationsnummer 

Kontaktperson 

 

Telefon  

Utdelningsadress 

 

E-post 

Postnummer 

 

Ort 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

 

Eventuell referenskod vid fakturering 

Anmälaren är 

 krossenhet         beställare         
 

 

 
Uppställningsplats 
Fastighetsbeteckning  

Fastighetens adress  

Kontaktperson på krossanläggningen Telefon och e-post 

Anmälan gäller 

 ny uppställning         
 

 fortsatt verksamhet (befintlig) 
 

 ändrad verksamhet (befintlig) 

På platsen skall även bedrivas 

 täktverksamhet         
 

 skutknackning 
 

 annat: 
Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostad 

                meter               dBA 
Ljudnivå på 10 meters avstånd 

 dBA 
Avstånd till och ljudnivå vid närmaste verksamhet (kontor 
etc)                   meter                  dBA  

Anläggningen placeras inom vattenskyddsområde:      ja      nej  

 

Maskiner 
Maskin typ, fabrikat Antal Maskin typ, fabrikat  Antal 
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Arbetstider 

Veckodag 

Måndag - fredag 
från klockan till klockan Anmärkning 

 
 

Ev övrig tid    
 

 

  
 Produktionsuppgifter 

Beräknad produktion 

 

Planerad uppställningstid (fr o m-t o m) Drifttid/år 
 

Typ av krossmaterial 

 grus     sprängsten   betong   asfalt          annat: 
Krossat material avsett för: 

 
 

 Bränsle/kemikalier 
Bränsle och smörjmedel 

 

 Cisternvolym m3                  Därav invallad m3 och/eller ADR-tank 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 Dammbekämpning 
Ange dammbekämpningsåtgärder vid anläggningen, såsom inkapsling, typ av spärrfilter, vattenbegjutning o dyl  

  

Övriga dammbekämpningsåtgärder vid t ex upplag, planer, tillfartsvägar  

  

  

 

Bullerdämpande åtgärder 
Ange bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, borrning, sprängning och dylikt 

   avskärmande slänter, vallar eller dyl finns:             m höjd över kross 
 

Andra åtgärder 

 

 

  

Maskiner som är inbyggda  

  

 
 Aktuell karta och situationsplan bifogas (skalenlig). 
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     Information: 
• I närheten av bostäder medges normalt endast krossning mellan kl 07.00 och 18.00. 
• Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 60 dBA. 
• För verksamheten gäller förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 
 
 
 

 ______________________________________________________  
Datum Underskrift och namnförtydligande 

 
 
 
Skicka din anmälan till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoförvaltningen@karlstad.se 
 
 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan om miljöfarlig 
verksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga 
grunden myndighetsutövning. 
 
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid 
som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina 
uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
karlstad.se/personuppgifter  
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