Anmälan krossning av berg
naturgrus eller andra
jordarter/yrkesmässig bearbetning
av avfall

10§, kap 29 - Kod 90.110,
6§, kap 4 - Kod 10.50
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Bygg & Miljö

Skickas till:
Hörby kommun
Bygg & Miljö
242 80 HÖRBY

Sökande
Namn:

Organisationsnummer:

Kontaktperson:
Adress:

Postnummer och ort:

Telefon dagtid:

E-post:

Fastighet för uppställning:

Fastighetsägare:

Telefon:

E-post:

Anmälan avser

Fortsatt verksamhet (befintlig)

Ändrad verksamhet(befintlig)

Krossning vid enstaka tillfälle

Återkommande krossning

Ny uppställning

Intervall:

Buller och skyddsavstånd
Avstånd i meter till närmsta:

Uppskattad ljudnivå till dessa i dBA:

Bostad:
Verksamhet:

Bostad:
Verksamhet:

Uppskattad ljudnivå på 10 meters avstånd (dbA):
Kommer anläggningen vara placerad inom vattenskyddsområde eller övrig skyddad mark?
Ja
Nej

Hörby kommun, Bygg & Miljö, 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77
byggochmiljo@horby.se | www.horby.se

Maskiner

Maskin, typ, fabrikat:

Antal:

Maskin, typ, fabrikat:

Antal:

Arbetstider
Veckodag:

Produktionsuppgifter
Beräknad mängd:

Från klockan:

Till klockan:

Kommentar:

Beräknad uppställningstid (fr.o.m. – t.o.m.):

Drifttid/år:

Material som ska krossas och var det kommer från:
Krossat material ska användas till:

Bränsle och kemikalier
Bränsle och smörjmedel:

Förvaring:

Buller och damm

Volym:

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska dammbildning från verksamheten:

Vilka bullerdämpande åtgärder kommer att vidtas vid krossning:

Skyddsåtgärder för att
undvika läckage:

Bilagor
Översiktlig karta ska bifogas som visar var krossen kommer att placeras på fastigheten vid krossning.
Övrig information
Anmälan ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda i god tid (6 veckor) innan verksamheten startas
Avgift för prövning av anmälan enligt miljöbalken debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Hörby
kommun.
Information enligt dataskyddsförordningen
Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende
registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden
gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är bygg- och miljönämnden.
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om hur dina personuppgifter
behandlas. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till bygg- och miljönämnden i Hörby
kommun. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om
hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss.
Information om delgivning av beslut
I detta ärende kan bygg- och miljönämnden komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att
beslutet kan komma att delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått
uppgift om att ni kan nås på. Minst en dag senare skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att
handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi
skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses
delgiven.
Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller
annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det.
Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast.

Underskrift av sökande
Datum:
Namnteckning

Namnförtydligande

