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Anmälan miljöfarlig verksamhet
Enligt 9 kap 6§ Miljöbalken(1998:808) &
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

och

Anmälan avser
Fyll i det som är aktuellt för er verksamhet. Observera att ytterliggare uppgifter kan krävas av Miljökontoret beroende på typ verksamhet.
(Miljökontoret vill även informera om att ni behöver ta fram en egenkontroll för er verksamhet enligt Förordningen om verksamhetsutövarens
egenkontroll 1998:901)

Planerad ny verksamhet

Ändring av verksamhet

Befintlig verksamhet (övertagande)

Verksamheten beräknas starta den

Kod enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Verksamhetsutövare
Företaget/verksamhetens namn

Organisationsnummer / personnummer

Postadress

Postnummer och ort

Fakturaadress, om annan än ovanstående

Postnummer och ort

Kontaktperson

Fakturareferens/ referenskod

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Mobiltelefonnummer

Fastigheten
Fastighetsbeteckning
Kontaktperson

Bilagor som ska ingå i anmälan
Verksamhetsbeskrivning
Produktionskapacitet/verksamhetens omfattning
Drifttider och transport till och från verksamheten

Kemikalie-och råvaruförbrukning

Redovisning av utsläpp eller andra miljöstörningar

Utformning av lagringsplatser för kemikalier &
farligt avfall

(t ex buller, vibrationer, lukt, damning eller
avloppsvatten). Ev klagomål redovisas.

2019-08-01

I förekommande fall bifogas även bilagor som
anger:
Markera med kryss vilka bilagor som bifogas:

Beskrivning av avfallshantering (farligt avfall &
avfall), inklusive mängder etc.

Lägesbeskrivning med situationsplan och
redogörelse för anläggningens placering på
fastigheten med byggnader för produktionslokaler
& ev utsläppspunkter. Verksamhetens läge i
förhållande till bostäder, andra störningskänsliga
verksamheter, vattenskyddsområde, vattentäkter,
och skyddad av natur

Beskrivning av reningsanläggning (tex verkstäder,
fordonstvättar, oljeavskiljare, mängd
processvatten, recipient/mottagare, klassning,
installationsår, dimensionering & beräkningar,
protokoll från mätningar & vattenmätare samt
hantering av skurvatten).

Beskrivning av miljörisker med verksamheten och
vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas

Köldmedieanläggningar, se särskild blankett

Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna
uppfylls

Energianvändning, förbrukning & typ av energislag

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Östra Bangatan 7A, vån 4
701 35 Örebro
Örebro

Fortsättning se nästa sida

Servicecenter:019-21 10 00

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Samrådsredogörelse (minst en kommentar där
bedömning gjorts huruvida det är aktuellt)
En beskrivning av kända eller misstänkta
markföroreningar som finns på fastigheten, i
byggnaden eller i anslutning till den berörda
platsen.

Beskrivning av cisterners placering (ovan/i mark
eller i byggnad), antal, volym, innehåll, senaste
besiktningsdatum etc. samt redogörelse för ev
cisterner för brandfarliga vätskor
Annat:

Övriga upplysningar

Kommunikation
Jag godkänner kommunikation via e-post
(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av behörig firmatecknare
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Avgift

Vid handläggning av anmälan uttas 1020 kr/tim enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige (2018).
Tillsynsmyndigheten har 6 veckor på sig att meddela svar gällande anmälan från att en komplett anmälan
inkommit. Med komplett anmälan anses ifylld anmälningsblankett samt att samtlig efterfrågad dokumentation
inklusive kompletteringar inkommit.

Behandling av personuppgifter
Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Östra Bangatan 7A, vån 4
701 35 Örebro
Örebro

Servicecenter:019-21 10 00

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av
dataskyddsförordningen artikel 6.1e.
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