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Uppgifter om miljöfarlig verksamhet 

Skickas till: Miljö- och bygglovsnämnden
Järfälla kommun 
177 80 Järfälla 

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. 

Uppgifter avser Beräknat startdatum 
Befintlig verksamhet Planerad verksamhet 

Verksamhetsutövare 
Företag Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Kontaktperson Telefon (även riktnummer) 

Fax E-postadress

Fastigheten (Situationsplan över fastigheten ska bifogas) 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Lokalyta utom kontors- och personalutrymmen Kontaktperson 

Telefonnummer Fax 

Verksamheten 
Typ och beskrivning av verksamhet SNI-kod 

Varuslag/produkt/tjänst Mängd/år Sort 

Varuslag/produktionsenhet Mängd/år Sort 

Process/Produktionsmetod 
Typ Bilaga bifogas 

Ja Nej 

Kemikaliehantering 

Kemikalier hanteras Inga kemikalier hanteras 

Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier Tillverkningen/importen är anmäld till kemikalieinspektionen 
Bilaga bifogas 

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

Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns 
Kontrollrapport bifogas 

Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia finns Ja Nej 

Järfälla kommun Besöksadress E-postadress
Bygg- och miljöförvaltningen 
Miljö- och hälsoskydd 
177 80 JÄRFÄLLA 

Riddarplats 5, 10 tr, Jakobsberg 
Telefon 
08-580 285 00

miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
Webbplats www.jarfalla.se
Organisationsnummer 212000-0043

https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/insynochrattssakerhet/hanteringavpersonuppgifter.4.6835195e1641249152313a94.html
https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/insynochrattssakerhet/hanteringavpersonuppgifter.4.6835195e1641249152313a94.html
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Utsläpp - Avlopp 
 

Verksamheten har 

 
 
Ange från vilka processer spillvatten förekommer (ej WC, kök o dyl) Bilaga bifogas 

industriellt vattenutsläpp. Ja Nej 

Verksamheten har inget 
Verksamheten är ansluten till egen anläggning industriellt vattenutsläpp 

 
Utsläpp - Luft  

 
 
Verksamheten avger 

 
 
Bilaga bifogas 

Verksamhet avger inget luftutsläpp luftutsläpp Ja Nej 
 

Övrig omgivningspåverkan - Buller 
Ljudalstrare/Typ av ljud Under vilka tider bullrande arbeten pågår 

 
 

Reningsmetod 
 

 Reningsmetod för vatten, t ex oljeavskiljare Bilaga bifogas 
Ja Nej Rening saknas 

 Reningsmetod för luft Bilaga bifogas 
Ja Nej Rening saknas 

 

Avfall 
 

Typ av avfall 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 

   Bilaga bifogas 
Ja Nej 

 

Energiåtgång 
 

Olja, mängd/år Biobränsle, mängd/år El, mängd/år Fjärrvärme, mängd/år 

 

Underskrift 
Ort och datum 

 
Verksamhetsansvarig, namnteckning Namnförtydligande 

 
 
 

SNI-koder finns i bilagan till Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Koder för avfall finns i bilaga två till Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Koderna är sexsiffriga.  
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Bilageförteckning 
Företag 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. 

 
2 

 
VA-ritning, om verksamheten har industriellt spillvattenutsläpp. 

 
3 

 
Planritning över verksamheten där till exempel plats för kemikalier, avfall, golvbrunnar och processutrustning markeras. 
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