Anmälan om täktverksamhet

Täktverksamhet räknas som miljöfarlig verksam
het. Vissa typer av miljöfarlig verksamhet får inte
anläggas (med anläggande menas även bygg
åtgärder), drivas eller ändras utan att den som är
ansvarig för verksamheten i god tid gör en an
mälan till miljökontoret. Med god tid avses minst
6 veckor. Anmälningsplikten regleras i 9 kapitlet
6 § miljöbalken samt 21-22 §§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Anmälan ska lämnas i två exemplar till:
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

En anmälan ska normalt sett
innehålla dessa uppgifter:
1. Administrativa uppgifter Ange företags
namn, organisationsnummer, juridiskt
ansvarig för verksamheten, besöksadress,
postadress, telefonnummer, fax, epostadress,
kontaktperson i miljöfrågor, prövningskod
enligt förordningen om miljöfarlig verksam
het och hälsoskydd. Ange även fakturerings
adress samt eventuell referens och id-märk
ning.

2. Fastighetsuppgifter Ange fastighetens
namn, fastighetsägarens namn, adress och
telefonnummer, servitutsrättigheter inom
fastigheten, av vilken typ och va, typ av
markanvändning som detaljplanen eller
översiktsplanen medger, natur- och kultur
miljöområden enligt detaljplanen eller över
siktsplanen på platsen där verksamheten
avses etableras.
Beskriv hur fastigheten används idag och
längre tillbaka i tiden (jord- och skogsbruk,
friluftsliv, vattentäkter, fornminnen, natur
skydd, kraftledningar, vägar etc.). Ange sär
skilt om det har funnits miljöfarlig verksam
heten på platsen, vilka processer har funnits
inom verksamheten och vilka föroreningar
verksamheten kan ha orsakat och var. Hän
visning ska ske till eventuella markunder
sökningsrapporter.
Bifoga karta över verksamhetens lokalise
ring, topografin inom området och uppgifter
om avstånd till närmaste bostäder, vatten
drag, diken och dräneringar. Uppgifter om
grundvattennivån i området och grundvatt
nets strömningsriktning. Uppgifter om det
finns enskilda vattentäkter i närområdet.
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Bifoga karta över verksamhetsområdet.
Skiss som visar placering av upplag, kross,
sorteringsverk, sikt, maskinuppställning,
tankningsplats, förvaringsplatser för kemiska
produkter och farligt avfall.
3. Beskrivning av verksamheten Ange motiv
till verksamheten (köpare, användning).
Ange produktionsstorlek, både på årsbasis
och totalt. Fyndighetens utbredning, djup,
volym och vilka typer av material den inne
håller.
Beskriv verksamheten och dess miljöpå
verkan, d.v.s. vad produceras, vilka arbets
moment förekommer, hur går de till, är de
bullrande, ger de upphov till vibrationer och
luftstötvågar, uppkommer utsläpp till luft
och vatten, uppkommer avfall, används
kemiska produkter.
Beskriv arbetstider och hur lång tid (år)
verksamheten ska bedrivas. Ange hur ofta
sprängning kommer att utföras och under
vilka tider. Ange hur ofta krossning kommer
att ske och under vilka tider.
Beskriv vilka transportvägar som kommer att
användas (markera på karta) samt uppskatta
antalet transporter. Beskriv även vilka tider
på dygnet transporterna kommer att ske och
hur de fördelar sig över året.
4. Utsläpp till luft Ange vilka arbetsmoment
och/eller utrustning som alstrar utsläpp till
luft, ange typ av utsläpp, halt och uppskat
tad mängd på ett år (utsläpp från fordon be
höver inte anges). Ange om rening behöver
ske, vilka reningsanläggningar som kommer
att användas, hur de fungerar, hur de är
dimensionerade och vilken utsläppshalt som
garanteras.
5. Utsläpp till vatten Ange vilka arbetsmoment
och/eller utrustning som alstrar utsläpp till
vatten, ange vad utsläppet innehåller för typ
av föroreningar, halt och uppskattad mängd
på ett år. Ange om rening behöver ske, vilka
reningsanläggningar som kommer att använ
das, hur de fungerar, hur de är dimensione
rade och vilken utsläppshalt som garanteras.

7. Vibrationer och luftstötvåg Ange storleks
ordningen på vibrationerna och luftstöt
vågarna som kommer att uppkomma hos
närboende.
8. Kemikaliehantering Ange kemiska pro
dukter som används (inklusive fordons
bränsle), uppskattad mängd per år och vilka
skyddsåtgärder som vidtagits vid förvarings
platsen.
9. Avfallshantering Ange vilka huvudtyper
av farligt avfall som uppkommer, uppskattad
mängd per år, vilka skyddsåtgärder som vid
tagits vid förvaringsplatsen samt vilken
entreprenör som kommer att anlitas för
transport och mottagande av farligt avfall.
Ange vilka huvudtyper av vanligt avfall som
uppkommer, uppskattad mängd per år och
i vilka fraktioner det sorteras i samt vilken
entreprenör som kommer att anlitas för
transport och mottagande av avfall.
10. Uppgifter om kontroll Ange hur verksam
heten kommer att kontrolleras med syfte att
minimera olägenheter från utsläpp till luft
(inklusive damning) och vatten samt olägen
heter beträffande buller, vibrationer, luftstöt
våg, hantering av kemikalier och avfall. Ange
hur verksamhetens påverkan på omgivning
en kommer att undersökas och med vilket
intervall.
11. Uppgifter om efterbehandling Ange hur
täkten ska efterbehandlas efter att den av
slutats (slänter, vegetation, markanvändning
etc.). Visa hur topografin kommer att se ut
på skiss. Ange grundvattennivåns läge i om
rådet och grundvattnets strömningsriktning.
12. Samråd Ange namn och adresser till de när
boende och enskilt berörda som har infor
merats om verksamheten. Ange vilka syn
punkter på verksamheten dessa lämnat.
13. Tidplan Ange när verksamheten ska starta.

6. Buller Ange vilka arbetsmoment som
orsakar buller och vilka ljudnivåer som
kommer att uppkomma vid närboende.
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För mer information,
kontakta miljökontoret
telefon 016-710 55 54.

