ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG
VERKSAMHET

Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00
Fax 0476-151 72

enligt 1 kap. 10 och 11 §§
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Administrativa uppgifter
Anläggningens namn

Organisationsnummer

Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Telefon

Fax

E-post

Kontaktperson

Telefon

Fax

E-post

Mobiltelefon

Huvudman

Utdelningsadress, postnummer, postort

Fakturaadress

Postnummer och postort

Verksamhetskod*

Ev. miljöcertifiering

* Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan avser
Ny verksamhet

Ändring av verksamhet

Ny anmälan av befintlig verksamhet

Annat:

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Bilaga 1: Ritning över verksamheten
Bilaga 2: Situationsplan, karta eller liknande
Bilaga 3: VA-ritning
Bilaga 4: Säkerhetsblad för:
Bilaga 5: Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 6:

Gällande beslut eller råd
Gällande beslut finns

Datum

Beslutsmyndighet

Gällande råd finns

Datum

Utfärdare
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Verksamhetsbeskrivning
Bifoga ritningar över verksamheten i bilaga 1
Ny verksamhet/nyanmälan av befintlig verksamhet:
Ge en orientering av verksamheten och en kort historik där så är lämpligt. Beskriv i korthet
produktions- och behandlingsmetoder, produktionskapacitet/producerad mängd, driftförhållanden,
råvaror, energiförbrukning, mediaförsörjning* m.m.

Beskrivning av ändring i verksamheten:
Beskriv den ändring som anmälan avser och varför ändringen vidtas.

* Mediaförsörjning avser beskrivning av försörjningssätt och förbrukning av vatten, fordonsbränslen och övriga bränslen som ej
redovisas under energiförbrukning.
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Lokalisering
Bifoga situationsplan eller karta över området i bilaga 2
Beskriv den närmaste omgivningen. Motivera varför du valt denna plats, vilka alternativ som finns och
varför de senare har förkastats.

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, närliggande anläggningar och andra områden av
intresse (t.ex. skyddsområde för vattentäkt).

Energi – Ange total energiförbrukning per år:
El:
Olja:

MWh:
m³

Typ:

Gas:
Träbränsle:

Typ:
ton

Typ:

Fjärrvärme:

MWh:

Övrigt:

Typ:
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Ange om energianvändningen sker i processen och i så fall energiförbrukningen per år:

Ange hur uppvärmning av lokaler sker:

Beskriv hur företaget arbetar med hushållnings- och kretsloppsprincipen från energianvändningssynpunkt:
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Råvaror och kemiska produkter
Bifoga säkerhetsdatablad i bilaga 4
Ange nedan de råvaror, kemiska produkter och biotekniska organismer som används.
Alla kolumner ska fyllas i. Saknas uppgift anges detta.
Produkten och/eller Mängd/år Användningsområde*
Hälso- och
Hälso- och miljöorganismens namn *
*
miljöfarlighet*
skadlighet *

På vilket sätt hanteras och förvaras kemiska produkter?

Vilka tänkbara olyckor kan ske, som innebär att en större mängd miljöfarliga kemikalier når miljö?

* Kolumn 1: Handelsnamnet som står på förpackningen eller varuinformationsbladet.

Kolumn 2: Förbrukad eller omsatt mängd. Vid stora mängder ange även maximalt lagrad eller hanterad mängd med angivande av enhet.
Kolumn 3: Till vad eller i vilket sammanhang som produkten eller organismen används.
Kolumn 4: Klassificering. Ange faroklassen: giftig, skadlig för vattenorganismer etc.
Kolumn 5: Ange riskfraserna: mycket giftig vid förtäring, cancerogen, allergiframkallande etc. Riskfraser finns angivna på
varuinformationsbladen. Saknas varuninformationsblad bör du som verksamhetsutövare ta reda på information eller komplettera
den som finns, t.ex. från leverantören.
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Farligt avfall
Ange det farliga avfall som uppkommer inom verksamheten.
Avfallstyp
EWC-kod*
Mängd/år

Transportör

Mottagare

På vilket sätt hanteras och förvaras det farliga avfallet?

Övrigt avfall
Ange vilket övrigt avfall som uppkommer eller sådant material som går till återvinning.
Material/avfall
EWC-kod*
Mängd/år
Transportör
Mottagare

* EWC-koderna för farligt och övrigt avfall finns i avfallsförordningen (2011:927).

6

Utsläpp till vatten
Bifoga ritning över vatten- och avloppsförsörjning i bilaga 3
Beskriv de avloppsvattenströmmar som uppkommer. Vatten och avlopp bör delas in i processvatten,
kylvatten, sanitärt vatten och dagvatten. Ange mängd avloppsvatten per år, föroreningsinnehåll samt
beskriv eventuella reningsanläggningar. Redogör för förväntat resultat av renings- och skyddsåtgärder.
Redogör för eventuella recipientundersökningar (t.ex. för grundvatten och ytvatten) som utförts.

Beskriv eventuella miljöeffekter som kan uppstå.

Utsläpp till luft
Beskriv de utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden, föroreningsinnehåll, utsläppspunkter samt
beskriv eventuella reningsanläggningar. Redogör för förväntat resultat av renings- och skyddsåtgärder.

Beskriv eventuella miljöeffekter som kan uppstå.
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Buller
Beskriv möjliga bullerstörningar samt eventuella bullerdämpande åtgärder. Redogör för förväntat
resultat av ev. åtgärder.

Transporter
Beskriv transporter förknippade med verksamheten för såväl råvaror, produkter och avfall. Redogör för
omfattning och ev. samordning av transporter.

Kontrollfrågor
Beskriv den kontroll av verksamheten som behövs för att förhindra att onödiga störningar uppkommer.
Redogör för mätningar, provtagningar, skötselrutiner, journalföring med mera.
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Cisterner och tillhörande rörledningar för olja/diesel
Ange om egen cistern eller rörledning finns. Ange datum för senaste besiktning, ev. korrosionsskydd,
volym, placering i mark, byggnad eller ovan mark. Markera cisternens placering i bilaga 1.

Driftstörningar och haverier
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på yttre miljön i händelse av spill eller haverier.

Miljökonsekvensbeskrivning
Bifoga ev. miljökonsekvensbeskrivning i bilaga 5
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) krävs bara för vissa ärenden. Det gäller ansökningar om tillstånd
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (främst A och B anläggningar), vattenverksamhet, täkt och
vilthägn. MKB kan krävas även i anmälningsärenden om det behövs för att kunna bedöma
miljöpåverkan av verksamheten.
Anmälan ska inkomma till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.
En timavgift på 825 kronor tas ut enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.

Underskrift
Ort

Datum

Underskrift av ansvarig verksamhetsutövare

Namnförtydligande

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan/anmälan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt
ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt
register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.
Rev. 180629
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