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Anmälan om  
krossnings- och sorteringsverk 

Skickas till 
  Lilla Edets kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
463 80 Lilla Edet 

 Sökande 

 Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress Postnummer Postort 

 Verksamhet 
Inom vattenskyddsområde 

 Ja  Nej
I/vid tillståndsgiven täkt 

 Ja  Nej
I/vid husbehovstäkt 

 Ja  Nej
Annat ändamål 

Avstånd till närmaste bostad Närhet till vattendrag 

Krossanläggning 

 Ja  Fast  Mobil  Nej

Period under vilken krossning kommer att ske (fr o m – t o m datum) Tider under vilken krossning kommer att ske (fr o m – t o m kl) 

Volym som ska krossas/sorteras 

Maskiner Typ Antal 

Upplag Materialslag Maxvolym 

Förvaring av smörjoljor, hydrauloljor, farligt avfall (typ/mängd) 

Cistern för tankning   Volym  Typ 

 Ja  Nej

Person-/Företagsnamn Person-/Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress

Krossnings- och sorteringsverk enligt 9 kap 6 § 
miljöbalken samt 21 § förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
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 Avfallshantering 

 Åtgärder mot miljöstörningar 

Till anmälan bifogas 
 Topografisk karta

 Ekonomisk karta som bl a visar krossningsanläggningens/sorteringsvekets placering, valda transportvägar 
 och närmast liggande bostadsbebyggelse 

Avgift för anmälan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 

När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns 
verksamhetssystem. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

Datum Ort Underskrift Namnförtydligande 

Typ Mängd 

Buller (bullerdämpade åtgärder) 

Luft (dammbekämpning, rökgasrening mm) 

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

Övrigt 
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