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Anmälan gäller

Ny uppställning Förlängning av befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Anmälan från
Företag/namn Organisationsnummer/personnummer

Kontaktperson Telefon

E-post

Utdelningsadress

Postnummer Ort

Fakturaadress Märkning av faktura

Postnummer Ort

Anmälaren är

Entreprenör Byggherre

Uppställningsplats
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Arbetsmoment på platsen

Krossning Skutknackning Borrning och sprängning Siktning

Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostad Avstånd till och ljudnivå vid närmaste verksamhet (kontor etc)

meter dBA meter dBA
Anläggningen placeras inom vattenskyddsområde

Ja Nej

Bifoga aktuell karta. Markera krossplats, bostäder, verksamheter, dagvattenbrunnar, vattendrag/diken.

Arbetstider
Veckodag Från klockan Till klockan Anmärkning

                                             

Produktionsuppgifter
Beräknad produktion (i ton) Planerad uppställningstid (fr o m–t o m) Drifttid/år

Typ av material

Trä, ris och stubb, med mera Sprängsten Betong Asfalt  
Krossat material avsett för

Anmälan
Sortering eller krossning av berg eller andra jordarter,  

4 kap 6 § (10:50 C) miljöprövningsförordningen.
Återvinning genom mekanisk bearbetning av avfall,  

29 kap 10 § (90.110) miljöprövningsförordningen.  
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Bränsle/kemikalier

Bränsle och smörjmedel Cisternvolym m3 Därav invallad m3 Andel inblandning av bio bränsle 
till exempel RME eller HVO

                                             

                                             

Beskriv skyddsåtgärder vid förvaring, tankning och olycka

Bullerkälla
Maskin typ, fabrikat Antal Uppskattad ljudnivå på 10 meters avstånd från maskinen (dBA)

                              

                              

                              

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

Möjliga åtgärder, förväntad ljuddämpning och kostnad för åtgärderna

Beskriv hur ni avser att mäta buller till exempel extern konsult, egna mätare eller dylikt

Dammbekämpning
Hur förhindrar ni damning vid krossning, upplag, tillfartsvägar och liknande?

Förväntad effekt och kostnad för åtgärderna

Föroreningar i material 
Hur förhindrar ni att tjärasfalt eller förorenat fyllnadsmaterial krossas? Bifoga provtagningsresultat/markundersökning.
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Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg 
Besöksadress: Karl Johansgatan 23 
Telefon: 031-365 00 00 
www.goteborg.se

PuL – så behandlas dina personuppgifter
Dina personliga uppgifter registreras enligt Personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att dina uppgifter lagras, sparas och  
bearbetas i miljöförvaltningens register. 
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning, anmälare Namnförtydligande

Upplysningar
• Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 

60 dBA (enligt NFS 2004:15, buller vid byggarbetsplatser).
• För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 

SFS 1998:901.
• För handläggning av anmälan tas ut en timavgift som enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.
• Anmälan ska vara miljöförvaltningen till handa i god tid innan verksamheten 

ska startas. Med god tid avses 6 veckor.

http://www.goteborg.se
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