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Anmälan om krossning och/eller sortering
Behandlad anmälan debiteras enligt gällande taxa fastställd av Ale kommun.
Anmälan skickas till Ale kommun, Miljöenheten, 449 80 Alafors minst 6 veckor innan verksamheten ska starta.

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan 
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. 
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.

Sökande
Namn Organisationsnummer/personnummer

Besöksadress Postnummer Postort

Utdelningsadress Postnummer Postort

Faktureringsadress Postnummer Postort

E-post Telefonnummer Mobilnummer

Kontaktperson Fastighetsägarens namn och telefon (om annan än ovan)

Anmälan avser

 Anläggning för krossning och/eller sortering (10.50 C)
 Återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning. (90.110 C)
 Krossning, siktning eller mekanisk bearbetning av avfall för byggnads eller anläggningsändamål (90.110 C)

Anmälan gäller

 Ny uppställning  Fortsatt verksamhet  Ändrad verksamhet

Utförare/entreprenör om annan än sökande
Företag Organisationsnummer

Beskrivning av krossningen och/eller sorteringen
Beskriv ändamålet/syftet med krossningen och/eller sorteringen

Material som ska krossas/sorteras
 Berg  Grus  Sand  Morän  Annat  .........................
Total volym (ton) Årlig volym (ton)

Placering inom pågående täkts verksamhetsområde
 Ja  Nej

Placering inom detaljplanerat område
 Ja  Nej

Startdatum Slutdatum Arbetstider 
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Signatur
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

Uppställningsplats
Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Fastighetsägare (om annat än verksamhetsutövare)

Fastighetens adress Postnummer Postort

Kontaktperson på krossanläggningen E-post Mobilnummer

Ljudnivå
Avstånd och ljudnivå närmaste bostad
...............  meter  ...............  dB(A)

Ljudnivå 10 meter från bostad
.................................. dB(A)

Avstånd och ljudnivå närmaste verksamhet
...............  meter  ...............  dB(A)

Maskiner
Maskin typ, fabrikat Antal Maskin typ, fabrikat Antal

Maskin typ, fabrikat Antal Maskin typ, fabrikat Antal

Maskin typ, fabrikat Antal Maskin typ, fabrikat Antal

Maskin typ, fabrikat Antal Maskin typ, fabrikat Antal

Bränslen/kemikalier
Bränslen och smörjmedel Cisternvolym m3 Därav invallad m3 och/eller ADR-tank

Bränslen och smörjmedel Cisternvolym m3 Därav invallad m3 och/eller ADR-tank

Bränslen och smörjmedel Cisternvolym m3 Därav invallad m3 och/eller ADR-tank

Bränslen och smörjmedel Cisternvolym m3 Därav invallad m3 och/eller ADR-tank

Dammbekämpning
Ange vilka åtgärder som används för dammbekämpning vid anläggningen (typ av spärrfilter, inkapsling, vattenbegjutning, annat)

Övriga åtgärder som används för att bekämpa damning vid upplag, tillfartsvägar mm

Bullerdämpande åtgärder
Ange vilka åtgärder som används för att bekämpa buller vid krossning, siktning, borrning, sprängning
 Avskärmande slänter  Vallar  Annat, ange   ..................................................................................................................
Höjd över kross  ..........................  meter.
Följande maskiner är inbyggda

Bilaga
• Översiktskarta som visar var verksamheten ska bedrivas med krossnings- och/eller sorteringsverk markerade.
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