
Anmälan av mobil anläggning  
Anmälan om att ta i bruk eller flytta ett mobilt krossverk, mobilt asfaltverk eller mobil betongstation 
där kvartshaltigt material hanteras. Se 27 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts – stendamm 
i arbetsmiljön (AFS 2015:2). 

Ansökan skickas till oss via post, e-post eller fax: 

Adress: 
Arbetsmiljöverket
Box 9082,  171 09 Solna 

E-post: arbetsmiljoverket@av.se
Fax: 08-730  19  67 

Obligatoriska uppgifter 
Företagets namn Organisationsnummer 

Kontaktperson Telefonnummer 

Typ av verksamhet 

Typ av mobil anläggning  Krossverk  Asfaltverk  Betongstation 

Ange arbetsställe där den mobila anläggningen är belägen (till exempel vägbygge, täkt etcetera) 

Kompletterande uppgifter 
Flyttning påbörjas (datum) Verksamheten påbörjas (datum) Verksamheten avslutas (datum) 

Arbetsställets fastighets- eller vägbeteckning/ar (bifoga gärna karta med plats markerad) Kommun 

X-koordinat Y-koordinat 

Innehavare av täkttillstånd Telefonnummer 

Arbetet sker på uppdrag av (namn på företaget) Telefonnummer 

Skyddsombudets namn Telefonnummer 

Täkttyp  Berg  Grus  Morän 

Avfall  Betong  Asfalt  Tegel  Annat 

Antal arbetstagare på plats  1–2  3–5  Fler än 5 

Maskiner som används på arbetsplatsen 

Dammbekämpning 

 Ja  Nej 

Vattning 

 Ja  Nej 

Annan metod 

Kvartshalt i material som 
krossas/används 

 Låg  Medel  Hög Halt (%), om mätvärde finns 

Produktionsmängd för anmäld period (mängd i ton) 

Riskbedömning är utförd för följande riskkällor 

 Damning  Maskiner  Fall  Kemikalier 

 Trafik  El  Odetonerat sprängmedel 

Senaste exponeringsmätning för kvartshaltigt damm (datum) 

mailto:arbetsmiljoverket@av.se


Behandling av personuppgifter 

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de 
personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen.  
Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett 
effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för 
olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas 
av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den 
rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår 
myndighetsutövning.  
För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandlingar av personuppgifter och om 
dina rättigheter som registrerad, se www.av.se/personuppgifter. 

www.av.se/personuppgifter
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