
 Anmälan av krossning- och 
sorteringsverksamhet 
Enligt 9 kap 6§ (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

 

Postadress  Besöksadress Telefon Telefon vx Organisationsnr 
Emmaboda Kommun  Rådhusgatan 2 0471-24 90 00 0471-24 90 00 212000-0738 
Box 54 Hemsida E-post  Bankgiro 
361 21 EMMABODA www.emmaboda.se bygg-miljo@emmaboda.se  991-1868 

  
Ifylld och underskriven blankett skickas till: 

  

 Bygg- och miljönämnden 
Emmaboda kommun 
Box 54 
361 21 Emmaboda 

Anmälare 
Namn Organisationsnummer/personnummer 

Postadress Postnummer och ort 

Telefon E-postadress 

Faktureringsadress (om annan än ovanstående) 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare Telefon 

Postadress Postnummer och ort 

Verksamheten 
Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer 

Typ av verksamhet  Krossning  Sortering 

Sifferkod för verksamheten (enligt bilaga till förordning 

1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd): …………………………………………………………. 

Plats Typ av material (berg, morän, annat) 

Beräknad produktion Uppställningsperiod 

 Material från den egna fastigheten ska bearbetas. 

 Material transporteras till fastigheten för bearbetning. 

Befinner sig verksamheten inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser ? 

 Nej  Ja, ange inom vilket: ………………………………………………………………. 



Anmälan av krossning- och 
sorteringsverksamhet 
Enligt 9 kap 6§ (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av teknik- och fritidsnämnden i Emmaboda 

kommun vid behandling av ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med 

Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR 

Maskin Typ Antal 

Utförare av krossning (om annan än anmälaren) 
Företag Telefon 

Postadress Postnummer och ort 

Miljöskyddsåtgärder 
Åtgärder för luft (damm) 

Åtgärder för buller 

Mark och vatten (åtgärder mot förorening av mark-, grund och ytvatten) 

Förvaring av smöroljor, hydrauloljor och drivmedel 

Kemikalie- och avfallshantering (oljor, diesel, spillolja mm) 

Övriga upplysningar 

Viktig information 

Karta över området ska bifogas tillsammans med anmälan. 

Anmälan för ny verksamhet ska anmälas till bygg-och miljöenheten senast sex veckor före 
beräknad start. 

Avgift för ärendets handläggning tas ut enligt kommunens taxa. 

Förenklad delgivning kan komma att användas enligt 22-26 §§ Delgivningslag (2010:1932). 

Underskrift 
Ort och datum 

Anmälarens underskrift Namnförtydligande 

http://www.emmaboda.se/GDPR
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