ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Miljöbalken 9 kap. 6§ Ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig
verksamhet. Avgift enligt gällande taxa tas ut vid prövningen.

Uppgifterna avser

befintlig verksamhet
planerad verksamhet med beräknat startdatum:………………………...

VERKSAMHETSUTÖVARE
Företag

Organisations-/personnummer

Gatuadress

Box

Kontaktperson

Telefon

Postnr

Postadress

Fax

E-post

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PUL

FASTIGHETEN (situationsplan över fastigheten ska bifogas)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Lokalyta utom kontorsoch personalutrymmen

Kontaktperson

Telefonnummer

Fax

VERKSAMHETEN
Typ och beskrivning av verksamheten

Kod*

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd per år

Sort (kg, liter…)

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd per år

Sort (kg, liter…)

* Angiven i Miljöprövningsförordningen
PROCESS/PRODUKTIONSMETOD
Typ

Bilaga bifogas
ja

nej

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 bilaga med angivande av
typ/namn och förbrukning per år.

Bilaga bifogas
ja

nej

Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns
Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia finns

Kontrollrapport bifogas
ja
nej

UTSLÄPP
Avlopp

Luft

Verksamheten har industriellt vattenutsläpp. Ange från vilka processer
spillvattenförekommer (ej WC, kök m.m.):

Verksamheten är ansluten till egen
anläggning
Verksamheten avger inget luftutsläpp

Verksamheten har inget industriellt
vattenutsläpp
Verksamheten avger luftutsläpp

Bilaga bifogas
ja
nej

Bilaga bifogas
ja
nej

ÖVRIG OMGIVNINGSPÅVERKAN
Buller

Ljudalstrare/Typ av ljud

Under vilka tider bullret
pågår

RENINGSMETOD
Reningsmetod för vatten, t.ex. oljeavskiljare

Reningsmetod för luft

Rening saknas

Rening saknas

Bilaga bifogas
ja
nej
Bilaga bifogas
ja
nej

AVFALL
Typ av avfall enligt avfallsförordningen
(2011:927)

Mängd/år

Transportör av avfall

Bilaga bifogas

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ENERGIÅTGÅNG
Olja, mängd/år

Biobränsle, mängd/år

El, mängd/år

Fjärrvärme, mängd/år

UNDERSKRIFT
Ort och datum
Underskrift av verksamhetsansvarig

Namnförtydligande

Kungsbacka kommun • Miljö & Hälsoskydd • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se

3

Företag

Organisationsnummer

Följande bilagor bifogas:

1

2

3

Situationsplan över fastigheten (obligatorisk bilaga). På situationsplanen ska framgå anläggningens placering
på fastigheten med byggnader för produktionslokaler, läge för avloppsutsläpp, dagvattenbrunnar och
eventuella reningsanläggningar.
VA-ritning om verksamheten har industriellt spillvattenutsläpp.

Planritning över verksamheten där till exempel plats för kemikalier, avfall, golvbrunnar och processutrustning
markeras
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