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Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping

E-postadress: miljo@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter) LK 2138 

utg 5 (juni 2022) 

ANMÄLAN
Krossverk/sorteringsverk 

Anmälan enligt 21 § förordning (1998:899) om miljöfarligtverksamhet och hälsoskydd

Uppgifterna kommer att införas i Miljöavdelningens dataregister

Sökande
Namn 
 

Person-/organisationsnummer 

Adress 
 

Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare 
Namn Telefon 

Adress Postadress 

Verksamhet 
Krossanläggning 

Nej Ja Fast Mobil
Under vilka tider kommer krossning att ske 

Sorteringsverk 

Nej Ja
Under vilka tider kommer sortering att ske 

Maskiner Typ Antal 

Upplag Materialslag Maxvolym 

Förvaring av smörjoljor, hydrauloljor, drivmedel 

Faktureringsadress om annan än ovanstående Postnummer och ort

Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vid fakturering

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen



Anmälan skickas till: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping 

OBS! 
Till anmälningsblanketten ska bifogas en topografisk karta samt ekonomisk karta som visar:

• Krossanläggningens/sorteringsverkets placering.
• Valda transportvägar.
• Närmast liggande bostadsbebyggelse.

Handläggning av anmälan är avgiftsbelagd.
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Avfall 
Avfallshantering 
 

Åtgärder mot miljöstörningar 
Buller (bullerdämpande åtgärder) 
 

Luft (dammbekämpning, rökgasrening m m) 
 

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

Övrigt 
 

Namnteckning 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som 
behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bygg- och miljönämnden. Nämnden är 
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer information på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av 
uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande:
E-post: moskansli@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
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