
 

Skickas till: 
Tranås kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
573 82 TRANÅS 
eller 
bm@tranas.se  

bygg – livsmedel – miljö 

ANMÄLAN 
 om anläggning för krossning eller sortering av berg, naturgrus eller andra 

jordarter (MPF kod 10.50) 
 om mekanisk bearbetning för återvinning av icke-farligt avfall (MPF kod 

90.110) 
 om att genom krossning, sortering eller motsvarande mekanisk bearbetning 

återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål (MPF kod 90.110) 
 

 Anmälare 
Företagsnamn Organisationsnummer 

  

Kontaktperson Telefonnummer dagtid 

  

E-post Faxnummer 

  

Utdelningsadress 

 

Postnummer och ort 

 

Anmälaren är 

 Krossenhet  Beställare 

 

 

Uppställningsplats 
Fastighetsbeteckning 

 

Fastighetens adress 

 

Kontaktperson på krossanläggningen Telefonnummer dagtid 

  

Anmälaren gäller 

 Ny uppställning  Fortsatt verksamhet (befintlig)  Ändrad verksamhet (befintlig) 

På platsen ska även bedrivas 

 Täktverksamhet  Skutknackning  Annat:  
    

Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostad Avstånd till och ljudnivå vid närmaste verksamhet 

 meter,  dBA  meter,  dBA 
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Ljudnivå på 10 meters avstånd från krossverk et cetera 

 dBA  
  

Anläggningen kommer att placeras inom vattenskyddsområde 

 Ja  Nej 

 

 

Maskiner 
Maskin (typ, fabrikat) Antal 

  

  

  

  

  

 

 

Arbetstider 

Veckodag Från klockan Till klockan Anmärkning 

Måndag till fredag    

Eventuell övrig tid    

 

 

Produktionsuppgifter 
Beräknad produktion Planerad uppställningstid (fr o m – t o m) Driftstid per år 

   

Typ av material som ska krossas 

 Grus, sten  Sprängsten  Betong  Annat:  
     

Krossat material avsett för 

 

 
 

 

 

Bränsle och kemikalier 

Typ av bränsle, smörjmedel och  
andra kemikalier 

Typ av 
behållare* 

Behållarvolym 
(liter) 

Total förvarad 
mängd (liter) 

Därav in-
vallad (liter) 

     

     

     

     

     

*) Cistern, ADR-cistern, fat, dunk et cetera. 
 

  



 

Dammbekämpning 
Ange dammbekämpande åtgärder vid anläggningen, till exempel inkapsling, typ av spärrfilter, 
vattenbegjutning med mera 

 

 

 
 

Övriga dammbekämpningsåtgärder vid till exempel upplag, planer och tillfartsvägar 

 

 

 
 

 

 

Bullerdämpande åtgärder 
Ange bullerdämpande åtgärder vid krossning, borrning, sprängning et cetera. 

 Avskärmande slänter, vallar eller dylikt finns, höjd:  meter över kross 
   

Andra åtgärder 

 

 

 
 

Maskiner som är inbyggda finns 

 Nej  Ja, ange vilka:  

  

  

  
  

 

 

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter – se nedan) 
Ort och datum 

 

Namnteckning Namnförtydligande 

  

 
 
  



Information 
 
Bilagor 
Bifoga aktuell och skalenlig karta och situationsplan till anmälan. 
 
Upplysningar 

 I närheten av bostäder medger vi normalt bara krossning mellan 07:00 och 18:00, 

 Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 50 dBA, 

 För verksamheten gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, 

 Att inte anmäla krossverksamhet (10.50 och 90.110) kan leda till åtal för otillåten 
miljöverksamhet, 

 Anmälan ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast sex veckor innan du startar 
verksamheten. Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter anmälan om inte vi medger 
något annat. 

 
Avgift 
För handläggning av anmälan tar vi ut en avgift, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 
(KF § 299, 2016-12-05 och KF § 10, 2022-01-17): 
 Anmälan om krossning och sortering av berg, naturgrus och andra jordarter: 8 432 kronor, 
 Anmälan om mekanisk bearbetning för återvinning av avfall, 5 000 – 10 000 ton: 16 864 

kronor, 
 Anmälan om mekanisk bearbetning för återvinning av avfall, högst 5 000 ton: 12 648 

kronor. 
 
Hantering av personuppgifter 
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas för 
ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut 
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om 
någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som 
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter, 
borr-/gräventreprenörer och liknande.  
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de 
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:  
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se. 
 
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för ytterligare upplysningar, telefon 0140-681 51 
(expedition) eller e-post bm@tranas.se. 
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