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Anmälan om kross/sortering/mekanisk
bearbetning

Anmälan gäller:

☐

☐

☐
☐

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser. Alternativt utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamhet bedrivs på
samma plats under längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Verksamhetskod 10.50
Sortering av icke-farligt avfall om mängden avfall är mer än 1 000 ton per kalenderår och ska användas i byggnads- eller
anläggningsändamål. Alternativt mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
Verksamhetskod 90.80
Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning (upp till 10 000 ton per kalenderår).
Verksamhetskod 90.110

Återvinning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål genom krossning, siktning eller motsvarande bearbetning.
Verksamhetskod 90.110

Administrativa uppgifter

Företagsnamn (då ombud anlitas ska fullmakt bifogas)

Organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

Ägare

Telefon, ägare

Kontaktperson

Telefon, kontaktperson

Fakturaadress (om annan än ovan)

Uppställningsplats
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetens adress

Postnummer

Planbestämmelser
Anmälan gäller

☐ Inom detaljplan/områdesbestämmelser

Ort

☐ Utanför detaljplan/områdesbestämmelser

☐ Ny uppställning ☐ Pågående uppställning ☐ Ändrad verksamhet

Verksamheten kommer hantera

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

☐ Massor från verksamhetsområdet

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

☐ Annat: _______________________
☐ Externa massor

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

2 (5)

Verksamhetens arbetstider/uppställningstider
☐ Tillfällig verksamhet, planerad uppställningstid från: ____________________ till: ____________________
☐ Permanent verksamhet, planerat startdatum: ____________________
Arbetstider

Från klockan

Vardagar

Till klockan

Lördag-söndag
Helgdagar

Lokalisering
Avstånd till närmaste permanentboende: ____________ m
Avstånd till närmaste sjö/vattendrag: ____________ m
Ligger verksamheten inom vattenskyddsområde?
☐ Ja

☐ Nej

Transporter som verksamheten ger upphov till
Fordonstyp

Avstånd till fritidsbebyggelse: ____________ m

Avstånd till närmaste vattentäkt: ____________ m

Ligger verksamheten inom annat skyddsvärt område? T ex
fornlämningar, Natura-2000
☐ Ja
☐ Nej

Antal (per dygn/vecka/månad eller år)

Tider (veckodag och klockslag)

Material och mängd
Material för sortering/krossning

Mängd (ton)

☐ Naturgrus

Materialets ursprung

Producerat material avsett för

☐ Berg

☐ Annat: __________________________________
Mekanisk bearbetning/återvinning av avfall
☐ Betong

Mängd (ton)

Materialets ursprung

☐ Tegel

☐ Schaktmassor
☐ Gödsel
☐ Berg

☐ Organiskt material
☐ Asfalt

☐ Övrigt: ___________________________________

Bearbetat/återvunnet material avsett för: ________________________________________________________________________________________________

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Utrustning
Maskintyp

Fabrikat

☐ Grovkross

År

Antal

Ljudnivå från källbuller
på 10 m avstånd (dB)

☐ Finkross

☐ Sorteringsverk
☐ Siktar

☐ Annan utrustning: _____________________________

Kemikalier och avfall

Typ

Farligt avfall

Förvaring

Volym

Mottagare

Bränsle

Övriga kemiska produkter

Utsläpp till vatten
Dagvatten leds till

☐ Kommunalt ledningsnät

☐ Enskild anläggning, beskriv: ___________________________________

Ange vilka föroreningar dagvattnet kan innehålla

Annan: __________________________

Beskriv eventuell ytterligare rening av dagvatten
☐ Oljeavskiljare
Typ:

Klass:

☐ Gravimetrisk
☐ Klass 1

☐ Koalescens

☐ Lamell

☐ Klass 2

☐ Annan reningsanläggning: _______________________________________________________________________________________________________________

Åtgärder för att förhindra buller, damning och vattenförorening
Verksamheten kommer förhålla sig till

☐ Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annan bullerverksamhet
☐ Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser

☐ Avsteg från gällande riktlinjer, beskriv avsteg: __________________________________________________________________________________________
Bullerdämpande åtgärder

Dammbekämpande åtgärder vid anläggningen, upplag, tillfartsvägar, mm.
Åtgärder för att förhindra vattenförorening

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Beskriv mätning och/eller kontroll av ovanstående åtgärder
Hur kommer kontroll ske av föroreningshalten i de massor som hanteras?

Till anmälan bifogas
Karta/situationsplan över fastigheten med höjdkurvor. På situationsplanen bör uppställningsplats,
☐ upplagsplats, närmaste bostäder, skyddsobjekt såsom dricksvattentäkter, sjöar och vattendrag finnas
markerade.

☐ Eventuell utredning av buller (framförallt om det finns bostäder inom 300 m från uppställningsplatsen).

För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan finns tillgänglig
på kommunens hemsida.
Underskrift
Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av myndighetsnämnden i Kumla kommun som du enklast når via servicecenter, 01958 80 00 eller servicecenter@kumla.se. Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla
dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att
kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen (PUL), och att
samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Nämnden kommer behandla
personuppgifterna du lämnar i syfte att fullgöra kommunens skyldigheter som miljö- och hälsoskyddsnämnd inom områdena:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljöfarlig verksamhet
Förorenad mark
Lantbruk
Animaliska biprodukter
Små avlopp
Värmepump
Kemikalier
Renhållning
Områdesskydd
Hälsoskydd

Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.E i dataskyddsförordningen, som ett led i
myndighetsnämndens myndighetsutövning, och kapitel 26 § 3 miljöbalken (1998:808). Personuppgifter som rör hälsa kommer
behandlas med stöd av artikel 9.2G i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att nämnden i egenskap av
tillsynsmyndighet ska kunna pröva ärende om hälsoskydd i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. De kategorier av
personuppgifter vi samlar in är: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress,
telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer, bilder och IP-adress. Dina personuppgifter kommer sparas för evigt och
Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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arkiveras efter att ärendet avslutats i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina
personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar
inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det
är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag.

För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna
personuppgifter. Personuppgifterna kan komma att föras över till Länsstyrelsen i Örebro län, Kammarkollegiet,
inskrivningsmyndigheten, polismyndigheten, berörda grannar och sakägare samt följande enheter inom Kumla kommun: Vaverken och va-ledningar, bygglovsenheten, plan- och geodataenheten och ekonomiavdelningen.

Nämnden anlitar två personuppgiftsbiträden, EDP Consult AB och Origo Group Sverige AB, som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdena får inte använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt. Om du anser att nämnden
behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina
personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

