Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Anmälningsplikt enligt 1 kap. 10 § i
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Datum:

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.
Dataregistret används för administration av miljö- och bygglovsnämndens ärenden. För
information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ned på blanketten.
Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se

Blanketten är till för att underlätta handläggning av ditt ärende, fyll i den så utförligt som möjligt för att på så sätt
korta handläggningstiden. Handläggning påbörjas normalt inom två veckor efter att komplett ifylld blankett
inkommit till miljö- och bygglovsnämnden.

Anmälan
Avser
Ny verksamhet
Ändring av verksamhet

Verksamheten beräknas starta den
Befintlig verksamhet
Annat:

Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Fakturaadress (om annan än sökande)

Postadress

Kontaktperson

Telefon

e-post

Adress och fastighet (Situationsplan över fastigheten och lokalerna ska bifogas)
Gatuadress för verksamheten

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetsägarens organisationsnummer

Kontaktperson

telefon

e-post

Lokalyta utom kontors- och personalutrymmen

Bygg- och miljöförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Telefon växel: 08-580 285 00
Fax: 08-580 174 15

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043

Verksamheten
Benämning av miljöfarlig verksamhet och tillhörande verksamhetskod, enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Beskrivning av verksamheten (produktions- och behandlingsmetoder, processer, producerad mängd per år, råvaror, drifttid
m.m.).

Om ändring av befintlig verksamhet, beskriv den ändring som anmälan avser och varför ändringen vidtas.

Kemikaliehantering
Kemikalier hanteras
Verksamheten har en egen tillverkning/import av
kemikalier

Inga kemikalier hanteras
Tillverkningen/importen är anmäld till kemikalieinspektionen
och tillstånd finns

Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier/kemiska produkter
som används i verksamheten ska beskrivas i bilaga med angivande av typ/namn och
förbrukning/år.

Bilaga bifogas
Ja
Nej

Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja kommer att finnas
Ja
Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia kommer finnas
Ja

Utsläpp – Avlopp
Verksamheten har industriellt vattenutsläpp
Ja

Bilaga med VA-ritning bifogas

Nej

Ja

Nej

Annat:

Beskriv vilken reningsmetod som finns för vatten

Ange från vilka processer spillvatten förekommer (ej WC, kök
etc.)

Utsläpp – Luft
Verksamheten avger luftutsläpp

Bilaga bifogas

Ja
Nej
Om ja, beskriv vilken reningsmetod som kommer att tillämpas på utgående luft

Ja

Övrig omgivningspåverkan - Buller
Möjliga störningskällor (arbetsmoment, maskiner, fasta installationer)

Vilket typ av ljud alstras?

Under vilka tider kommer bullret att pågå

Nej

Avfall
Ange i nedanstående tabell vilka avfallsfraktioner som förväntas uppkomma i verksamheten.
Typ av avfall, kod enligt
avfallsförordningen
(2011:927)

Mängd/år

Transportör av avfall

Bilaga bifogas
Ja

Nej

Bilaga bifogas
Ja

Nej

Bilaga bifogas
Ja

Nej

Bilaga bifogas
Ja

Nej

Bilaga bifogas
Ja

Nej

Bilaga bifogas
Ja

Nej

Bilaga bifogas
Ja

Nej

Bilaga bifogas
Ja

Nej

Energiåtgång
Fjärrvärme, mängd/år

El, mängd/år

Biobränsle, mängd/år

Olja, mängd/år

Särskilda upplysningar
När anmälan har inkommit till miljö- och bygglovsnämnden upprättas ett ärende och du meddelas ett beslut.
Miljö- och bygglovsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan, enligt miljö- och
bygglovsnämndens taxa antagen av kommunfullmäktige 2017-11-20 Kst § 2017/260.
Anmäler enligt lämnade uppgifter

Underskrift
Ort och datum

Verksamhetsansvarig, namnteckning

Namnförtydligande

Bilageförteckning
Verksamhet

Organisationsnummer

Följande bilagor bifogas
Bilaga nummer

Bilaga

1

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, över ev. spillvattenutsläpp och dagvattenbrunnar

2
3

Planritning över verksamheten där plats för förvaring av kemikalier, avfall förvaras samt där
golvbrunnar och processutrustning markeras.

