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Anmälan för kross och sortering och/eller mekanisk bearbetning 
av avfall 
 
 
Anmälan gäller: 
□ Kross och/ eller sortering av berg, grus eller andra jordarter, mobilt och permanent, 
(verksamhetskod 10.50) 
 
□ Återvinning av avfall såsom betong, ris/ stubb och asfalt (verksamhetskod 90.110) 
 
 
Sökande 
Namn/företag: 
 

Telefon: 
 

Adress: 
 

Mobiltelefon: 
 

Postnummer och ort: 
 

Organisation/personnummer: 
 

E-postadress: 
 

Kontaktperson: 
 

Telefon, kontaktperson: 

 
Fakturaadress (om annan än ovan), ev. märkning av faktura 
 

 
Uppställningsplats 
Fastighetsbeteckning: 
 

Planbestämmelser; inom el utom detaljplanerat 
område 
□ Inom       □ Utom 

Fastighetsägare: 
 

Telefon: 
 

Anmälan gäller 
□ Ny uppställning    □ Ändrad verksamhet    □ Fortsatt verksamhet    □ Annat: 
 
 
Lokalisering 
Avstånd till närmaste permanentboende: 
 

Avstånd till fritidsbebyggelse: 
 
 

Avstånd till närmaste sjö eller vattendrag: Avstånd till närmaste vattentäkt: 
 

Är verksamheten inom vattenskyddsområde?     □ Ja     □ Nej 
 
 
Material och mängd 
Typ av krossmaterial, till exempel grus, sprängsten, betong, annat: 
 

Mängd som ska krossas: 

Beräknad mängd produktion: Materialets ursprung: Krossat material avsett för: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken 
samt 10, 11 §§ miljöprövnings- 
förordningen  
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Arbetstider och uppställningstid 
Planerad uppställningstid: Fr.o.m. T.o.m. 

Vardagar: Från kl. Till kl. 

Lördag-söndag: Från kl. Till kl. 

 
Utrustning 
Maskintyp 
 

Fabrikat 
 

År Antal Ljudnivå från 
källbuller på 10 
meters håll (dB) 

Grovkross     

Finkross     

Sorteringsverk     

Siktar     

Annan utrustning     

 
Kemikalier och avfall 
Bränsle; förvaring, typ, volym Övriga kemikalier; förvaring, typ, volym 

Övrigt avfall inom anläggning: förvaring, typ, mängd och destination: 
 
 
Åtgärder för att förhindra buller, damning och vattenförorening 
Bullerdämpande åtgärder: 
 
Dammbekämpande åtgärder vid anläggningen, upplag, tillfartsvägar m.m. 
 
Åtgärder att förhindra vattenförorening: 
 
Beskriv mätning och/eller kontroll av ovanstående åtgärder: 

 
Övrig kommentar 
 
 
 
 
 
 
Bilagor som ska skickas med ansökan 
 
□ Skalenlig situationsplan över fastigheten med uppställningsplats, närmaste bostäder samt 
höjdkurvor 
 
□ Utredning buller, bullerberäkning/bullermätning, i de fall bostäder finns närmare än 300 meter 
 
 
 
______________ ______________________ _____________________ 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 
 
Anmälan skickas till  
Kalix kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelning, 952 81 Kalix, senast 6 
veckor innan verksamheten ska startas.  
 
Avgift 
Handläggningsavgift för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål debiteras enligt 
fastställd taxa antagen kommunfullmäktige. Taxan finns i sin helhet på Kalix kommuns hemsida 
www.kalix.se 
    Uppgifterna kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL) 
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