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ANMÄLAN

Anmälan om krossverksamhet

enligt 9 kap 6 § miljöbalken och miljöprövningsförordningen
Sökande
Fastighetsbeteckning, där krossverksamheten ska ske

Namn

Telefon

Telefax

Adress

Mobiltelefon

Postnummer

Ort

Organisationsnummer/personnummer

E-post adress

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

Fastighetsägare
Namn

Telefon, dagtid

Adress

Postadress

Produktionsuppgifter
Beräknad produktion

Planerad uppställningstid, från och med – till och med

Grus

Sprängsten

Drifttid/år

Betong

Annat, specificera nedan

Specificera

Krossat material avsett för

Områdesbeskrivning
Aktuell karta över närmaste omgivning samt situationsplan över området ska bifogas
Närliggande bostäder, dricksvattenbrunnar, avloppsanordningar, bostäder/fritidshus, sjöar/vattendrag, dagvatten
och skyddade områden ska markeras på kartan

Områdets areal

Upplag
Slag av upplag, mängd m3

Slag av upplag, mängd m3

Slag av upplag, mängd m3

Lagringssätt (ev underlag, ev täckning)

Bränsle och smörjmedel som lagras inom området

POSTADRESS
746 80 BÅLSTA

TELEFON VÄXEL
0171-525 00

BESÖKSADRESS
Centrumleden 1

TELEFAX
0171-563 33

Lagrad mängd

ORG.NR
212000-0241

HEMSIDA
www.habo.se

E-POST
kommun@habo.se
Blanketten skapad 2018-05-16/
miljöavdelningen
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Åtgärder för att förhindra förorening i mark

Maskiner
Maskin typ, fabrikat

Antal

Maskin typ, fabrikat

Arbetstider
Veckodag

Från klockan

Till klockan

Anmärkning

Måndag - fredag
Eventuell övrig tid
Dammbekämpning
Ange dammbekämpningsåtgärder vid anläggningen, såsom inkapsling, typ av spärrfilter, vattenbegjutning och dylikt

Övriga dammbekämpningsåtgärder vid till exempel upplag, planer, tillfartsvägar

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

Avskärmande slänter, vallar eller dylikt finns:
Andra åtgärder

Maskiner som är inbyggda

meter över havet

Antal
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Redovisning av hur hänsynsreglerna uppfylls

Övriga uppgifter

Om fälten inte räcker till, skriv på separat papper.

Underskrift
Datum (åååå-mm-dd)

Ort

Befattning

Namnförtydligande (var god texta)

Underskrift

Underskriven blankett sänds till

Håbo kommun
Miljöenheten
Centrumleden 1
746 80 Bålsta
eller till e-post: miljoavdelningen@habo.se

Avgift

Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa.
Avgift för handläggning kan tas ut även om ansökan återtas. Mer information finns på www.habo.se.

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (dataskyddsförordningen)
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att kunna fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan om
krossverksamhet. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Data-skyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndig-hetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina
personuppgifter är bygg-och miljönämnden i Håbo kommun.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

