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ANMÄLAN OM KROSSANLÄGGNING OCH/ELLER
SORTERINGSVERK enligt 1 kap. 10 § och 4 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (2013:251)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter.
Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

1 Anmälare/Identifierings uppgifter
Namn

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer

Utdelningsadress (gata, box, etc.)

Postnummer

Kontaktperson: namn

E-postadress

Telefonnummer

Miljöansvarig

E-postadress

Telefonnummer

Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Ortnamn

Anmälan avser
Ny uppställning

Fortsatt/förändrad verksamhet vid befintlig anläggning
Datum för tidigare anmälan:____________________

På platsen ska även bedrivas
täktverksamhet
OBS! (Anmälan för asfalttillverkning ska göras separat)

asfalttillverkning

Annat ________________________________________________________________
Aktuell karta och situationsplan över anläggningen skall
bifogas

Avstånd till närmaste: bostadshus……………….m
vattentäkt………………..m
vattendrag……………….m

Verksamheten kommer att bedrivas inom vattenskyddsområde:

Ja

Nej

2 Maskiner
Typ fabrikat

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Antal

Typ fabrikat

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-577 00
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Antal
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3 Arbetstider
Dag

Anmärkningar

från klockan - till klockan

Måndag- fredag
Lördagar och helgdagsaftnar
Söndagar, helgdagar
4 Produktionsuppgifter
Beräknad produktion

Planerad uppställningstid (from -

Driftperiod/år

Typ av krossmaterial (grus, sprängsten, annat)

tom)
ton/år

5 Förvaring och upplag
Bränsle och smörjmedel

Max lagrad volym

Lagringssätt, skyddsåtgärder

m3
m3
m3
Stenmaterial
(Beräknade maximala lagervolymer)

Volym m3

Kvalitet

Volym m3

Kvalitet
m3

m3

m3

m3

6 Dammbekämpning
Genom stoftavskiljare

Maskinenhet/Arbetsoperation

Avsugen gasvolym
3

m3 norm (torr) gas/timma

Driftvolym m /timma

Totalt
Gasvolymen behandlas i en och samma slutavskiljare
Maskinenhet/Arbetsoperation

Genom vattenbegjutning

Beräknad vattenåtgång

Antal dysor

Vattentryck

3

m /timme

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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Övriga dammbekämpande
åtgärder, t ex vid upplag
och tillfartsvägar

7 Stoftavskiljare (uppgifter lämnas endast för den sista avskiljaren om avskiljning sker i flera steg)
Typ av stoftavskiljare

Fabrikat

Fibermaterial vid spärrfilter

Filterarea vid spärrfilter

Tryckfall
2

m
Stofthalt utgående gas

vid full produktion

mm vp
räknat som månadsmedelvärde över

mg/m3 norm (torr) gas drifttiden
mg/m3 norm (torr) gas
Gastemperatur efter stoftavskiljaren

Skorstenshöjd

m

C°
Hanteringssätt för det i
stoftavskiljare avskilda
materialet

slutet system
öppet upplag

8 Övriga åtgärder avsedda att vidtas vid krossanläggningen/sorteringsverket
Avskärmande slänter, vallar o d
Bullerdämpande åtgärder
vid krossning, siktning,
borrning, sprängning o d

Borrmaskiner har ljuddämpare
Andra åtgärder__________________________________________________________
Följande maskiner har inbyggnad
Inbyggd maskin

Hanteringssätt vid
tvättning av material

Material i byggnad

Slamhaltigt vatten avslammas i Sedimenteringsanläggning
3
sedimenteringsanläggning
ens volym
m

Beräknad vattenåtgång
3

m /h

Klarvatten återanvänds
Överskottsvatten avleds till
Hanteringssätt för avskilt slam

Annat, t ex åtgärder till
förhindrande av
vattenförorening vid
upplag av oljor o d

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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9 Vatten, kraftförsörjning
Vatten tas från

kommunalt vattenverk

egen borrad vattentäkt

egen grävd vattentäkt

sjövatten/annat ytvatten

Mängd
3

m /timme
Kraftförsörjning vid anläggningen

Motordrivet kraftagregat

Anslutning till allmän elledning

Anmälan skickas till Katrineholms kommun, Bygg- och miljönämnden, 641 80 Katrineholm.
Med anmälan ska aktuell karta och situationsplan över anläggningen bifogas. Av ritningen bör anläggningens
placering framgå liksom läge och avstånd till hus, vägar, vattendrag och dricksvattentäkter. För handläggning av ärendet
utgår en avgift som är fastställd enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, se
www.katrineholm.se. Faktura skickas separat. Om uppgifter saknas kan ansökan inte handläggas och det kan
medföra ökade kostnader för handläggning av anmälan.

Anmälarens underskrift
Ort och datum

Sökande, namnteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Namnförtydligande

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-577 00
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

