ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Enligt Miljöbalken 9 kap 6 § och förordning 1998:899 om
miljöfarlig verksamhet.
Bygg- och miljönämnden
Emmaboda kommun
Box 60
361 21 Emmaboda
UPPGIFTER OM DEN SOM ANMÄLER (Glöm inte skriva under blanketten på sista sidan.)
(Verksamhetens) Namn/Bolagsnamn
Verksamhetens besöksadress

Verksamhetens postnummer och ort

Verksamhetens faktureringsadress och ev. faktureringsreferens
Firmatecknare

Organisationsnummer/personnummer

Verksamhetens postadress

Postnummer och ort

Kontakt vid frågor

Kontaktpersonens telefonnummer

E-post

Övrigt (ev. webbplats etc.)

FASTIGHETEN

Fastighetsbeteckning där det anmälda ska utföras

Fastighetsägare

Lokalyta utom kontors- och personalutrymmen

VERKSAMHETEN

Beskrivning av verksamheten (om ändring av befintlig verksamhet, beskriv den ändring som anmälan avser och varför den görs).

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd/år

Sort

Varuslag/produktionsenhet

Mängd/år

Sort

Process/produktionsmetod
Typ

Bilaga bifogas



Ja



Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av
ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR.

Fakturaadress
Emmaboda Kommun
Box 60
361 21 EMMABODA

Besöksadress
Rådhusgatan 2
Hemsida
www.emmaboda.se

Telefon
0471-24 90 00
E-post
bygg-miljo@emmaboda.se

Telefon vx
0471-24 90 00
Faxnr
0471-24 90 83

Organisationsnr
212000-0738
Bankgiro
991-1868

Nej

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Enligt Miljöbalken 9 kap 6 § och förordning 1998:899 om
miljöfarlig verksamhet.
Kemikalier, köldmedier och cisterner


Inga kemikalier hanteras.



Tillverkning/importen är anmäld till kemikalieinspektionen



Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier.



I verksamhetens lokaler finns anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia.

Följande cisterner finns/kommer att installeras:
.
.
.
.

Diesel

Antal:

Storlek:

m3

Eldningsolja

Antal:

Storlek:

m3

Spillolja

Antal:

Storlek:

m3

Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier/kemiska
produkter som används i verksamheten ska beskrivs i bilaga där typ/namn och
förbrukning/år ska anges.

Utsläpp
Avlopp

Mängd spillvatten i
kommunalt nät i m3/år:

Luft






Verksamheten är ansluten till egen anläggning
Verksamheten har industriellt utsläpp




Verksamheten avger inget luftutsläpp
Verksamheten avger luftutsläpp

Ljudalstrare/Typ av ljud:
Buller

Bilaga bifogas

Ja



Nej

Bilaga bifogas
 Ja
 Nej
Bilaga bifogas
 Ja
 Nej

Under vilka tider pågår bullret:

Bullerdämpande åtgärder som kommer att genomföras:

Reningsmetod

Reningsmetod för vatten:
Reningsmetod för luft:



Rening saknas

Bilaga bifogas



Ja



Nej



Rening saknas

Bilaga bifogas



Ja



Nej

Avfall

Typ av avfall/EWC-kod (bilaga 4 till avfallsförordningen 2011:927)
Transportör av avfall:

Bilaga bifogas



Ja



Nej

Bilaga bifogas: 

Ja



Nej

Mätning/kontroll
Beskrivning:

Energiåtgång
Olja (mängd/år)

Biobränsle (mängd/år)

El (mängd/år)

Fjärrvärme (mängd/år)

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av
ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR.

Fakturaadress
Emmaboda Kommun
Box 60
361 21 EMMABODA

Besöksadress
Rådhusgatan 2
Hemsida
www.emmaboda.se

Telefon
0471-24 90 00
E-post
bygg-miljo@emmaboda.se

Telefon vx
0471-24 90 00
Faxnr
0471-24 90 83

Organisationsnr
212000-0738
Bankgiro
991-1868

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Enligt Miljöbalken 9 kap 6 § och förordning 1998:899 om
miljöfarlig verksamhet.

Bilagor som ska ingå i anmälan
• Situationsplan över fastigheten som visar anläggningens placering på fastigheten med byggnader
för produktionslokaler, förråd m.m. och läge för avloppsutsläpp och ev. reningsanläggning.
Redogörelse för verksamhetens läge i förhållande till bostäder, andra störningskänsliga
verksamheter, vattenskyddsområde, vattentäkter och skyddad natur.
• Drifttider och transporter till och från verksamheten.
• Beskrivning av miljörisker med verksamheten och vilka skyddsåtgärder som kommer vidtas.
I förekommande fall kryssa i vilka ytterligare bilagor som bifogas
 Kemikalieförteckning
 Utformning av lagringsplatser för kemikalier och farligt avfall
 Beskrivning av reningsanläggning
 Beskrivning av avfallshantering inkl mängder
Klassning av verksamheten
Om verksamheten är anmälningspliktig har den en sifferkod som anger hur verksamheten ska klassas
(SNI-kod). Vilken denna verksamhetskod eller sifferkod är framgår av Miljöprövnings-förordning
(2013:251). Ta kontakt med bygg- och miljöenheten om ni är osäkra på hur er miljöfarliga verksamhet
ska klassas.
Viktig information om anmälan
Om utrymmet i blanketten inte räcker kan ytterligare information lämnas som bilagor.
Verksamheten som anmäls får påbörjas tidigast sex veckor efter att du/ni har lämnat in anmälan, om
bygg- och miljönämnden inte beslutar något annat. För handläggning av anmälan tar bygg- och
miljöenheten ut en avgift, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Vi frågor kontakta bygg- och miljöenheten via kommunens besökscenter på telefon 0471-24 90 00
eller e-post bygg-miljo@emmaboda.se.

ANMÄLARENS UNDERSKRIFT
Underskrift

Namnförtydligande

Datum och ort

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av
ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR.

Fakturaadress
Emmaboda Kommun
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361 21 EMMABODA
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Rådhusgatan 2
Hemsida
www.emmaboda.se
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E-post
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