Feb 2019

Anmälan Miljöfarlig verksamhet
Miljöenheten
Anmälan enligt 9 kap 6 § Miljöbalken samt 1 kap 10 § Miljöprövningsförordningen (2013:251). Komplett anmälan ska
vara Miljöenheten tillhanda senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet.

Anmälan avser
Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet
Ändring av befintlig tillståndspliktig verksamhet
Befintlig verksamhet ej tidigare anmäld
Ny verksamhet med planerat startdatum:

Obligatoriska uppgifter
Verksamhetsutövare

Företag (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma etc)

Fastighetsbeteckning

Organisations-/personnummer

Registreringsbevis ska bifogas

Kontaktperson, förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata box etc)
Postnummer

Telefon inkl riktnummer

Postort

E-post adress

Fakturaadress (om annan än ovan)
Fastighetsägare

Fastighet

Verksamhet

Situationsplan (kartor, ritningar) över fastigheten ska bifogas. Ange hur området är klassat i
gällande detaljplan. Ange om verksamheten bedrivs inom vattenskyddsområde.

Beskrivning av verksamheten

Arbetstider samt tider då transporter förekommer

Kemikalier

Kemikalieförteckning bifogas

Produktionskemikalier, andra kemikalier och kemiska produkter samt köldmedier som
används i verksamheten ska redovisas i bilaga (kemikalieförteckning) med uppgifter
om typ och namn. Ange i bilagan om någon kemikalie eller kemisk produkt är klassad
som farlig enligt förordningen om klassificering och märkning (1272/2008).

JA

NEJ

Köldmedieanläggning

Vid nyinstallation av anläggning för kyla/värme eller ventilation som innehåller köldmedia ska separat anmälan göras.
Se vidare information på Köldmedia - Avesta

2008-02-21

Utsläpp

Vatten
Västmanland-Dalarna
miljö- och byggförvaltning
774 81 Avesta
Besöksadress: Strandbacksvägen 7,
Avesta

Tfn:

0226-64 54 54

Växel:
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0226-64 50 00
miljo-bygg@avesta.se

Bilaga bifogas
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Verksamheten har utsläpp till vatten från industriell process
Ange från vilken process spillvatten uppkommer (ej WC,kök etc)
samt om utsläpp sker till spill- eller dagvatten.

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

Verksamheten har egen vattenreningsanläggning
Oljeavskiljare finns i verksamheten. Ritningar bifogas.
Verksamheten har inget industriellt vattenutsläpp
Luft

Verksamheten orsakar utsläpp till luft (gäller ej transporter).
Beskriv utsläpp och reningsmetod i bilaga
Verksamheten orsakar inte utsläpp till luft
Kan verksamheten orsaka annan miljöstörning?

JA, redovisa i bilaga

Kunskapskravet
Redovisa hur företaget uppfyller miljöbalkens allmänna hänsynsregler och
hur ny kunskap kontinuerlig inhämtas för att skydda människors hälsa och
miljö mot skada eller olägenhet (2 kap 2 § Miljöbalken).

NEJ

Bilaga bifogas

JA

NEJ

JA

NEJ

Energianvändning

Ange energislag som används i verksamheten och energiåtgång per år

Uppgifter som redovisas i tillämpliga fall
Egenkontroll
Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll: Har
företaget rutiner upprättade för kontinuerlig uppföljning av verksamheten?
Buller

Redovisa om buller uppstår som kan störa omgivningen

Bilaga bifogas

Bilaga bifogas

Farligt Avfall

Om farligt avfall uppstår ange typ och lagring

JA

NEJ

JA

NEJ

Bilaga bifogas

Föroreningsskador

Rapport/protokoll bifogas

Har föroreningsskada upptäckts i mark eller byggnad?
Änge om undersökningar är gjorda eller planeras och
eventuella saneringsåtgärder.
Verksamhetsutövarens underskrift och datum
Namnunderskrift

JA

Namnförtydligande

NEJ

JA

NEJ

datum

Om personuppgifter
Information om hur Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på
dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Avesta kommuns
hemsida www.avesta.se . Du kan också kontakta Avesta kommuns servicecenter tel. 0226-64 50 00.
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Bilageförteckning
Bilaga
nummer

Obligatoriska uppgifter

1

Registreringsbevis

2

Verksamhetsbeskrivning

3

Situationsplan (kartor, ritningar) över fastigheten

4

Produktionskapacitet/verksamhetens omfattning

5

Arbets- och driftstider samt tider då transporter förekommer

6

Kemikalieförteckning och förvaring

7

Utsläpp och andra miljöstörningar

8

Kunskapskravet och hur Miljöbalkens allmänna hänsynsregler uppfylls

9

Energislag och energiåtgång per år

Uppgifter som redovisas i tillämpliga fall
Cisterner för brandfarliga vätskor
Egenkontrollprogram
Buller från verksamheten
Farligt avfall och lagring
Föroreningsskador
Beskrivning reningsanläggningar
Köldmedieanläggning
Kompletterande upplysningar om verksamheten och dess miljöpåverkan samt försiktighetsmått
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