ANMÄLAN
SORTERING ELLER KROSSNING AV
BERG, NATURGRUS ELLER JORD

Samhällsserviceförvaltningen
Miljöenheten

Sökande
Namn

Telefon dagtid

Adress

Fax

Postnummer och ort

E-postadress

Kontaktperson

Telefon kontaktperson

Uppställningsplats och verksamhet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

□ Husbehovstäkt

Omfattas området där krossningen sker av
detaljplan eller områdesbestämmelser
□ Ja
□ Nej
Antal dagar under närmaste 12 månadsperiod
som verksamheten kommer att bedrivas……….

□ Befintlig täkt (nr samt täktägare):
□ Annan plats:
Krossningen avser:

□ Berg

□ Grus

□ Morän □ Annat:

Tidpunkt för krosstilfället/tillfällena (datum)

Arbetstider (veckodag o klockslag)

Total krossvolym (m3, ton)

Maskiner

Avstånd till närmaste bostad/bostäder markera på

Grund- och ytvatten, diken och vattentäkter i närheten

karta !

markera på karta !

Avfallshantering (typ, mängd, mottagare,
transportdokument farligt avfall)

Kemikaliehantering

Dammbekämpande åtgärder

Bullerbekämpande åtgärder

Bilaga: Karta över uppställningsplatsen

Postadress
827 80 Ljusdal

Telefon 0651-180 00

E-post
miljo@ljusdal.se

Samhällsserviceförvaltningen
Miljöenheten

Datum

Information och upplysningar vid sorterings- och
krossningsverksamhet
Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Anmälningsplikt råder även för krossning och sortering av ovannämnda material på annan
plats om verksamheten bedrivs längre än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.










I närhet av bostäder medges normalt endast sortering - och krossning mellan kl
07.00-18.00.
Bullernivåer vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt sett ej överskrida 50
dBA.
Sortering och krossning i närheten av fritidsbebyggelse samt rekreationsområden bör
undvikas under perioden 1juni-31augusti.
Sortering och krossning i närhet till känsligt naturliv bör undvikas.
För verksamheten gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll.
Samhällsservicenämnden debiterar en avgift, enligt gällande taxa, för handläggning
av ärendet.
Underlåtenhet att anmäla sorterings- och krossningsverksamhet enligt ovan är
straffbart enligt miljöbalken.
Anmälan om sortering och krossning ska vara Samhällsservicenämnden tillhanda
minst 6 veckor före det att verksamheten startas.

Övrigt:
 Upplag av sorterade och krossade fraktioner kan vara bygglovspliktigt, kontakta
byggenheten.
 Anläggande av husbehovstäkt kan vara anmälningspliktigt.

Postadress
827 80 Ljusdal

Telefon 0651-180 00

E-post
miljo@ljusdal.se

