
Anmälan av krossning/ 
sortering av berg- och 
grusmaterial 

VERSION 2018-04-20 
SID 1/3 

SKICKA TILL 
SBF@VALLENTUNA.SE 

ELLER 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

BOX 29 
186 86 VALLENTUNA 

(9 kap. 6 § miljöbalken och 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251), verksamhetskod C 10.50) 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
SBF@VALLENTUNA.SE 
BOX 29, 186 86 VALLENTUNA 
BESÖKSADRESS: TUNA TORG 1 
TELEFON 08-587 850 00 
ORG NR 212000-0027 
WWW.VALLENTUNA.SE 

Verksamhetsutövare 
FÖRETAG/NAMN ORGANISATIONSNUMMER 

POSTADRESS POSTNUMMER ORT 

KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER 

E-POST

Uppställningsplats 
Fastighetsbeteckning ...........................................................................  

Fastighetsadress .................................................................................  

Kontaktperson ...................................... Telefon...................................  

Anmälan gäller: 

 Ny uppställning  Fortsatt
verksamhet 
(befintlig) 

 Ändrad verksamhet
(befintlig)

På platsen ska även bedrivas: 

 Täktverksamhet  Slutknackning  Annat:

Ljudnivåer 
Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostad: 

 ...............................................meter ........................................... dBA 

Ljudnivå på 10 meters avstånd ....................................................... dBA 

Avstånd till och ljudnivå vid närmaste verksamhet (kontor etc.) 

 ...............................................meter ........................................... dBA 

mailto:sbf@vallentuna.se
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
SBF@VALLENTUNA.SE 
BOX 29, 186 86 VALLENTUNA 
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TELEFON 08-587 850 00  
ORG NR 212000-0027  
WWW.VALLENTUNA.SE  
  
  

 

 
Anläggningen är placerad inom vattenskyddsområde: 
 

 Ja  Nej 

 
Maskiner 

MASKINTYP FABRIKAT ANTAL MASKINTYP FABRIKAT ANTAL 

    

    

 
Arbetstider 

MÅNDAG-FREDAG FRÅN KLOCKAN TILL KLOCKAN ANMÄRKNING 

EV ÖVRIG TID    

 
Produktionsuppgifter 
Planerad uppställningstid fr. om .......................... t o m ..........................  

Drifttid/år ................................ Beräknad produktion .............................  
 
Kemiska produkter 
Förteckning över bränsle, smörjmedel, vägsalt mm. 

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

Åtgärder för att förhindra damm, buller och vattenförorening 
Dammbekämpande åtgärder 

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

Bullerdämpande åtgärder 

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

Åtgärder för att förhindra vattenförorening  

 .........................................................................................................  
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Aktuell karta och situationsplan bifogas (skalenlig). 
• I närheten av bostäder medges normalt endast krossning mellan kl 

07.00 och 18.00. 
• Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte 

överstiga 50 dBA. 
• För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövares 

egenkontroll SFS 1998:901. 
 

 
Avgift 
För handläggning av anmälan kommer en avgift att tas ut enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-09 KF § 80 och justerad 2017-
12-11 KF § 180. 
 
 
 
 
Underskrift 

   

ORT, DATUM  UNDERSKRIFT  

 
Information om Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679  
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina 
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. 
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan 
lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas 
ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad 
ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar 
dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 
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