Anmälan av miljöfarlig verksamhet
Anmälan enligt 22 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Anmälan avser
Ny verksamhet
Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet
Anmälningspliktig ändring av tillståndspliktig verksamhet
Ägarbyte

Sökanden
Verksamhetsnamn

Organisations- eller personnummer

Besöksadress

Postadress

Faktureringsadress

Kontaktperson

Kod/kundnr till SVE-faktura/e-faktura

Telefon/mobiltelefon

E-postadress

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägaren namn och telefon (om annan än sökanden)

Bransch/verksamhet
Verksamhetskod (avser miljöprövningsförordningen (2013:251))

Verksamhetsbeskrivning
För ny verksamhet beskriv vad som ska produceras, produktionsmetoder, produktionskapacitet, driftförhållanden (arbetstider)
m.m. Redovisa på vilket sätt ni bidrar till hushållning med råvaror och energi. För förändring av verksamhet beskriv ändringen i
korthet.

Lokalisering
Bifoga situationsplan eller karta som visar anläggningens placering på fastigheten. Byggnader för produktion, förråd m.m., läge
för avloppsutsläpp och ev. reningsanläggningar ska redovisas. Beskriv närmaste omgivningen (ange avstånd och riktning till
närmaste bostäder, samt värdefulla natur- eller kulturmiljöer eller till annan störningskänslig verksamhet). Bifoga även
planriktning där t.ex. plats för kemikalier, avfall, cisterner, golvbrunnar och processutrustning markeras. Vid nyetablering:
redovisa även varför ni valt att lokalisera verksamhet till aktuell plats, dvs. är den lämplig med hänsyn till människors hälsa och
miljön.
Beskrivande text bifogas

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
bygg.miljo@alvesta.se

Planbestämmelser
Verksamheten är lokaliserad/lokaliseras:
utanför planlagt område
i ett område där särskilda bestämmelser gäller (t.ex. skyddsvärt område, natur, kultur)
inom detaljplanelagt område
inom vattenskyddsområde
Situationsplan bifogas
Planritning bifogas (obligatoriskt vid nyetablering)
VA-ritning bifogas (obligatoriskt om verksamheten har spill-, process- eller dagvattenutsläpp)

Råvaror och kemiska produkter (Ange råvaror och kemiska produkter, saknas uppgift anges det)
1. Produkten och/eller
organismens namn

2. Mängd per år

3. Användningsområde

4. Klassificering

5. Riskfraser

Kemikalieförteckning bifogas (om utrymmet ovan är otillräckligt)
Egen transport av avfall, avfallslag och mängd/år
Kolumn 1: Handelsnamn som står på förpackningen eller varuinformationsbladet
Kolumn 2: Förbrukad eller omsatt mängd. Om stora mängde lagras, ange även det
Kolumn 3: Till vad eller i vilket sammanhang som produkten används
Kolumn 4: Klassificeringen, skriv faroklass: T, Xn osv.
Kolumn 5: Ange riskfraserna: R45, R35 osv.

Verksamheten har egen tillverkning av eller import av kemikalier
Verksamheten är anmäld till Kemikalieinspektionen
Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns
Installationsblankett/kontrollrapport bifogas
Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedium finns
Kontrollrapport bifogas
Tillstånd för livsfarlig och farliga kemiska produkter
På vilket sätt hanteras och förvaras råvaror och kemiska produkter
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0472-150 00 vx

Hemsida
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bygg.miljo@alvesta.se

Energiförbrukning (ange den typ av energi som används; fjärrvärme, biobränsle, olja, el eller annat)
Användning (uppvärmning, ventilation,
kyla, tryckluft, belysning, produktion,
transporter)

Energislag

Mängd per år

Energikartläggning och energiplan bifogas (obligatoriskt om sådan finns)
Redovisning av energi bifogas
Redovisning av energisparåtgärder (”återvinning”, belysning m.m.)

Redovisning av energisparåtgärder bifogas

Utsläpp till vatten
Beskriv det process- och dagvatten som förekommer. Ange vattenflöden, föroreningsinnehåll, utsläppspunkter samt beskriv
eventuella reningsanläggningar.

Utsläpp till luft
Beskriv vilka utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden, föroreningsinnehåll, utsläppspunkter samt beskriv eventuella
reningsanläggningar.
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Buller
Beskriv möjliga bullerstörningar samt eventuella bullerdämpande åtgärder.

Bullermätning eller bullerberäkning bifogas

Avfall
Avfallstyp

Kod

Avfallsförteckning bifogas

Mängd per år

Transportör

Mottagare

Egen transport av avfall, avfallslag och mängd/år

Beskriv hur ni kommer lagra avfallet.

Beskriv hur ni uppfyller producentansvaret (förpackningar, returpapper, elektroniska produkter, glödlampor och vissa
belysningsarmaturer samt däck).

Transporter
Beskriv vilka transporter som är förknippade med verksamheten (råvaror, produkter och avfall etc.) Redogör även för
omfattningen och tidpunkter för dessa transporter samt om verksamheten utför transporterna själva eller anlitar ett
transportföretag. Beskriv transporter inom företagets område, t.ex. truckar.

Underskrift
Datum

Ort

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Det är viktigt att anmälan är så komplett som möjligt för att underlätta handläggning.
Blanketten och bilagor skickas till SBF Bygg & Miljö, 342 80 Alvesta

Alvesta kommun behandlar dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), för mer information
se Alvesta kommuns hemsida www.alvesta.se/GDPR.
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