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Nacka kommun Granitvägen 15
131 81 Nacka

ANMÄLAN AV KROSSNING OCH SORTERING
Enligt miljöbalken 9 kap 6 § och
miljöprövningsförordningen 4 kap 6 § och 29 kap 6, 7, 9 och 10§ §

1 (2)

Namn Organisationsnummer*          

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon arbetet (även riktnummer) Telefon mobil

E-postadress Kontaktperson

Namn Organisationsnummer

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon (även riktnummer) Ansvar/projektnummer/referens

Namn Telefon (även riktnummer)

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Finns godkännande av verksamheten från fastighetsägaren?

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Fastighetsägare (om annan än verksamhetsutövaren)

Finns tillgång till vatten?

Verksamhetsutövare

Faktureringsadress (om annan än verksamhetsutövaren)

Uppgifter om fastigheten

Blanketten ska användas för anmälan av krossning och/eller sortering av berg, naturgrus eller andra jordarter och för anmälan av mekanisk 
bearbetning av mindre än 10 000 ton icke farligt avfall.

JA

NEJ

JA

NEJ
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Ort och datum

Namnteckning, sökande Namnförtydligande

Underskrift

*Personuppgifter
För att kunna handlägga din anmälan och sköta vår roll som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken behöver Nacka kommun 
samla in och hantera vissa personuppgifter. De lagras i vårt system för ärendehantering.

Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om GDPR, 
kommunens behandling av personuppgifter och dina rättigheter här: 
www.nacka.se/personuppgifter

Avgift
Nacka kommun tar ut en avgift per timme för handläggning av ärenden enligt miljöbalken Avgiften tas ut även för ansök-
ningar som avvisas eller tas tillbaka. För mer information — kontakta miljöenheten, via miljoenheten@nacka.se eller  
tfn 08-718 80 00 eller. Taxan finns på www.nacka.se

Skicka undertecknad anmälan med post till 
Nacka kommun 
Miljöenheten 
131 81 Nacka

Om du skannar och bifogar den undertecknade sidan går det också bra att skicka anmälan med e-post till miljoenheten@nacka.se 

Skalenlig situationsplan (skala 1:1000-1:5000), med platser för kross och andra anläggningar samt närmaste bostäder/verksamheter markerade.

Bullerutredning 

Egenkontrollprogram (innehåller rutiner för kontroll, information, åtgärder mot t.ex. damm och buller)

Annat, beskriv: 

Bilagor som bifogas till anmälan

Verksamheten ska omfatta:

Tidsperiod som verksamheten ska pågå (datum): 

Kort beskrivning av mängder, metoder och annat som har betydelse för miljöpåverkan:

Krossning        Sortering Bearbetning av icke farligt avfall 

Annat — förklara närmare: 

Uppgifter om den planerade verksamheten
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