Krossnings- och Sida 1 (2)
sorteringsverk
ANMÄLAN
Datum

Miljö- och byggenheten
933 81 ARVIDSJAUR
0960-155 00, kommun@arvidsjaur.se

Skickas till

Krossnings-/Sorteringsverk enligt 9 kap 6 § Miljöbalken
samt 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Sökande
Namn (person/företag)

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Kontaktperson: Förnamn

Telefon dagtid (även riktnr)

Postort

Efternamn
Telefon kvällstid (även riktnr)

E-postadress

Fastighet/Fastighetsägare
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare: Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid (även riktnr)

Postnummer

Telefon kvällstid (även riktnr)

Postort

E-postadress

Kod

10.50

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

Verksamhet
Inom vattenskyddsområde

Ja

Nej

I/Vid tillståndsgiven täkt

Ja

Annat ändamål

I/Vid husbehovstäkt

Nej

Ja

Nej

Närhet till vattendrag

Avstånd till närmaste bostad

Krossanläggning

Ja

Fast

Mobil

Nej

Period under vilken krossning kommer att ske (fr o m datum - t o m datum

Tider under viken krossning kommer att ske (fr o m kl - t o m kl)

Volym som ska krossas/sorteras

Maskiner

Typ

Antal

Upplag

Materialslag

Maxvolym

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

Cistern för tankning

Ja

Volym

Typ

Nej

Sida 2 (2)

Avfallshantering
Typ

Mängd

Åtgärder mot miljöstörningar
Buller (bullerdämpande åtgärder)

Luft (dammbekämpning, rökgasrening m m)

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

Övrigt

Bilagor
Topografisk karta
Ekonomisk kart som visar bl a krossanläggningens/sorteringsverkets placering,
valda transportvägar och närmaste liggande bostadsbebyggelse
Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa

Sökandens underskrift

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi person-uppgifterna med
stöd av myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska
dataskyddslagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med leverantörer av
datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett
land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.
Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson,
asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat
personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt
dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs
kommun, 933 81 Arvidsjaur.
Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

