ANMÄLAN MILJÖFARLIG
VERKSAMHET
Anmälan avser
Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet
Ändring av befintlig tillståndspliktig verksamhet
Ny verksamhet med beräknat startdatum: …………………………..
VERKSAMHETSUTÖVARE
Företag

Organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

Postadress

E-post

Fakturaadress, om annan än ovan

FASTIGHETEN Situationsplan (kartor/ritningar) över fastigheten ska bifogas
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Lokalyta utom kontors- och
personalutrymmen

Kontaktperson

Telefonnummer

VERKSAMHETEN
Beskrivning av verksamheten, inkl arbetstider

Beskrivning av process/produktionsmetod

Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd/år

Sort

Varuslag/produktionsenhet

Mängd/år

Sort

ANMÄLAN MILJÖFARLIG
VERKSAMHET
KEMIKALIEHANTERING
Kemikalier hanteras

Inga kemikalier hanteras

Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier

Tillverkningen/importen är anmäld till kemikalieinspektionen

Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier/kemiska produkter som
används i verksamheten ska beskrivas i bifogad kemikalieförteckning med angivande av typ/namn
och förbrukning/år. Ange i bilagan om någon kemikalie eller kemisk produkt är klassad som farlig
enligt förordningen om klassificering och märkning (1272/2008).

Bilaga bifogas
ja

nej

Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns, ange storlek………………..m3
Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia finns

Kontrollrapport bifogas
ja

UTSLÄPP
Vatten

nej

Bilaga bifogas

Verksamheten har industriellt vattenutsläpp. Beskriv i bilaga från vilka processer spillvatten
förekommer (ej WC, kök o dyl).

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Utsläpp sker till:
Spillvatten
Dagvatten.
Verksamheten är ansluten till egen vattenreningsanläggning, Beskriv i bilaga.
Verksamheten har oljeavskiljare. Ritningar ska bifogas.
Verksamheten har inget industriellt vattenutsläpp
Bilaga bifogas

Luft
Verksamheten avger inget luftutsläpp

ja

Verksamheten avger luftutsläpp, beskriv utsläpp och reningsmetod i bilaga.
Kan verksamheten orsaka någon annan typ av miljöstörning? Beskriv i bilaga.

ja

ÖVRIG OMGIVNINGSPÅVERKAN
Ljudalstrare/Typ av ljud
Buller

nej

Bilaga bifogas
nej

Under vilka tider bullret pågår

AVFALL (kan bifogas som bilaga)
Typ av avfall enligt Avfallsförordningen
(2001:1063)

Mängd/år

Transportör av avfall
Bilaga bifogas
ja
Bilaga bifogas

nej

ja
Bilaga bifogas

nej

ja
Bilaga bifogas

nej

ja
Bilaga bifogas

nej

ja
Bilaga bifogas

nej

ja
Bilaga bifogas

nej

ja

nej

EGENKONTROLL
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll: Har företaget upprättade rutiner
för kontinuerlig uppföljning av verksamheten?

ja

nej

ANMÄLAN MILJÖFARLIG
VERKSAMHET
ENERGIÅTGÅNG
Olja, mängd/år

Biobränsle, mängd/år

El, mängd/år

Fjärrvärme, mängd/år

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Underskrift av verksamhetsansvarig

Namnförtydligande

Blanketten skickas till:
Hedemora Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 201,
776 28 Hedemora kommun
Vid frågor kontakta gärna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: 0225-340 00 vx
INFORMATION
Blanketten avser anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken samt 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251). Komplett anmälan ska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller
ändring av befintlig verksamhet.
Verksamhetskod Koder för alla anmälningspliktiga C-verksamheter finns angivna i
miljöprövningsförordningen
Egenkontroll Alla anmälningspliktiga verksamheter omfattas av förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll
Koder för avfall finns i bilaga två till avfallsförordningen (SFS 2011:927). Koderna är
sexsiffriga.
Förordningarna finns att hämta gratis på www.notisum.se.
Tillsynsavgift För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbete utgår en tillsynsavgift enligt
taxa som fastställs av kommunfullmäktige. För huvuddelen av anmälningspliktiga
verksamheter innebär det en årlig fast avgift. För handläggning av tillstånds- och
anmälningsärenden debiteras en timavgift.
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns
hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

ANMÄLAN MILJÖFARLIG
VERKSAMHET
BILAGEFÖRTECKNING
Företag

Organisationsnummer

Följande bilagor bifogas (välj dem som är lämpliga för den aktuella verksamheten):
Bilaga
nummer

Bilaga
Situationsplan över fastigheten (obligatorisk bilaga). På situationsplanen ska framgå anläggningens
placering på fastigheten med byggnader för produktionslokaler, läge för avloppsutsläpp, dagvattenbrunnar
och eventuella reningsanläggningar.
Kemikalieförteckning (obligatorisk bilaga)
Planritning över verksamheten där till exempel plats för kemikalier, avfall, golvbrunnar och
processutrustning markeras.
VA-ritning, om verksamheten har industriellt spillvattenutsläpp.
Beskrivning av verksamheten och dess miljöpåverkan
Beskrivning av produktionsmetod
Beskrivning av luftutsläpp och eventuell reningsmetod
Beskrivning av vattenutsläpp och eventuell reningsmetod
Beskrivning av avfallstyper och lagring
Egenkontrollprogram
Kontrollrapport för anläggning innehållande köldmedia
Säkerhetsdatablad

