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Övertorneå kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Tingshusvägen 2
957 85 Övertorneå
0927-720 00

ANMÄLAN
KROSSANLÄGGNING

Anmälan om berg-, gruskrossverk eller sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän.
Om verksamheten inte omfattas av prövning enligt 12 kap. Miljöbalken
Ny uppställning

Fortsatt/förändrad verksamhet vid befintlig anläggning

Sökande
Namn

Pers.nr./org.nr

Telefonnummer

Gata, box etc

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Aktuell karta och situationsplan över anläggningen skall bifogas
Avstånd till närmaste bostadsbebyggelse ……..….m
Krossning/verksamhet skall ske i:
Bergtäkt

Bilaga
Avstånd till närmaste vattentäkt/brunn…….…m

Grustäkt

Annan plats

Maskiner
Typ, fabrikat

Antal

Arbetstider mm
Dag

Från klockan

Till klockan

Produktionsuppgifter
Beräknad prod, ton/år

Planerad uppställningstid (fr o m – t o m)

Typ av krossmaterial
Grus

Upplag
Bränsle och smörjmedel

Max lagervolym m³

Lagringssätt

Sprängsten
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Upplag forts.
Bränsle och smörjmedel

Max lagervolym m³

Lagringssätt

Dammbekämpning
Dammbekämpning genom avsugning
Ja
Nej
Vilka delar avsugs:
Luftvolymen behandlas i en och samma luftavskiljare
Ja
Nej
Dammbekämpning genom vattenbegjutning
Ja
Nej
Vilka delar vattenbekämpas:

Stoftavskiljare (uppgift lämnas endast för slutavskiljaren om avskiljning sker i flera steg).
Typ av stoftavskiljare
Fabrikat
Stofthalt i utgående gas

Vid senaste besiktning mg/N m³

Hanteringsätt för det i stoftavskiljare avskilda materialet:

Vattenförsörjning
Produktionsvatten (vid våtavskiljning eller vattenbegjutning. Vattnet tas från:
kommunalt vattenverk

Egen vattentäkt

Sjövatten

Övriga åtgärder avsedda att vidtas vid krossanläggningen
Övriga dammbekämpande åtgärder, t ex vid upplag, planer och tillfartsvägar
Bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, borrning, sprängning, od. (avser den yttre miljön).
Avskärmande slänter, vallar ed finns
Höjd m………….
Borrmaskiner har ljuddämpare

Andra åtgärder

Maskiner som är inbyggda:
Finns oljesaneringsmedel?
Ja
Nej
Åtgärder till förhindrande av vattenförorening vid upplag av oljor od. (ex hård tät yta, sedimentering)

________________________________________________________________________________
Sökandens underskrift

Datum

Ort

Information
Handläggning av ansökan är förenad med en kostnad.
Miljö- och byggnadsnämnden i Övertorneå kommun använder dina personuppgifter i ett register för krossanläggningar.
Du har rätt att få information om uppgifterna i registret och att få rättelse om uppgifterna är felaktiga.
För information kan Du vända Dig till
Övertorneå kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 957 85 Övertorneå, tel 0927-720 00.

