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Bygg- och miljönämnden
Miljökontoret

Anmälan
om miljöfarlig verksamhet

Det är förbjudet att utan anmälan till Bygg och miljönämnden:
1. anlägga eller driva fabriker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig
verksamhet som i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen C, eller
2. bedriva sådan verksamhet som avses i 1 om inrättningen eller verksamheten ändras och
ändringen är av betydelse från störningssynpunkt.
Anmälan avser
Nyetablering. Ange startdatum:_______________________
Överlåtelse
Ändrad verksamhet. Ange vad:_______________________________________________________________________

Sökande
Namn/företag

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress
Telefonnummer (mobil)

Postnummer
Telefonnummer (bostad)

Ort
Epost

Uppgifter om fastighet och verksamhets lokalisering
Fastighetsbeteckning

Adress

Fastighetsägare/markägares (om annan än ovan) namn adress och telefonnummer

Fastighetsägaren är tillfrågad?

Ja

Nej

Eventuella synpunkter från fastighets-/markägare:

Gällande beslut eller råd enligt miljöbalken
Ange om Det finns gällande beslut eller råd för verksamheten. Ange datum, beslutsmyndighet och gärna diarienummer.
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Lokalisering
Bifoga situationsplan eller karta över området. Beskriv den närmaste omgivningen och ange hur området klassas i gällande
detaljplan. Ange avstånd och riktning till närmsta bostäder och annan störningskänslig verksamhet.

Verksamhetsbeskrivning
Ge en kortfattad beskrivning av verksamheten och eventuellt en kort historik om företaget och/eller verksamhetsutövaren.
Bifoga ritningar över verksamheten.

Råvaror och kemiska produkter
Ange de råvaror och kemiska produkter som används. Bifoga varuinformationsblad för alla råvaror/kemikalier. Ange även
hur råvarorna och kemikalierna hanteras och förvaras.

Avfall
Ange vilket avfall som uppkommer (avfallstyp, mängd/år, ursprung, transportör, omhändertagare) samt hur det farliga
avfallet hanteras och förvaras.
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Utsläpp till vatten
Bifoga ritning över spill-, process- och dagvattennäten samt beskriv de avloppsvattenströmmar (förutom sanitärt vatten) som
uppkommer (mängd avloppsvatten per år, föroreningsinnehåll) samt beskriv reningsanläggningar.

Utsläpp till luft
Beskriv vilka utsläpp till luft som förekommer (luftflöden, föroreningsinnehåll, utsläppspunkter) samt beskriv eventuella
reningsanläggningar..

Buller
Beskriv möjliga bullerstörningar samt eventuella bullerdämpande åtgärder

Kontroll och rutiner
Beskriv den kontroll av verksamheten som behövs för att förhindra att onödig störningar uppkommer. Redogör för
mätningar, provtagningar, skötselrutiner journalföring, etc. Beskriv även de rutiner som finns för att förhindra störningar på
yttre miljön i händelse av spill eller haveri.
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Härmed intygar jag att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga:

Ort

Datum

Underskrift

Till anmälan bifogas:
Situationsplan, karta eller liknande
Ritning över verksamheten
Varuinformationsblad/säkerhetsdatablad
Egenkontrollprogram
VA - ritning
Användning av kemiska produkter
Övrigt - som bedöms underlätta handläggning av ansökan/anmälan.
Information
Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
Bygg- och miljönämnden ska kunna bedöma verksamheten. Om utrymmet i blanketten inte
räcker till kan ytterligare information lämnas i bilagor. En ofullständigt ifylld ansökan kan
innebära längre handläggningstid.
Ansökan ska skickas in i två exemplar till Bygg- och miljönämnden, 265 80 Åstorp, eller
lämnas på kommunens Medborgarkontor, Storgatan 7.
För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av
blanketten kommer att behandlas i vårt datasystem för att underlätta vår kontroll och tillsyn
enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används
eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till blankettutställaren.
Avgift
För handläggning av anmälan tas en avgift ut för nedlagd handläggningstid enligt den taxa
kommunfullmäktige beslutat (2009-12-14, 167 §). Taxan justeras årligen.
Anmälan
Avgift för anmälningspliktig verksamhet enligt bilaga till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1. Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

timavgift
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