Anmälan om etablering eller ändring av
miljöfarlig verksamhet

Miljöenheten

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Datum ………………………………
 Ny verksamhet
 Ändring av befintlig verksamhet
 Annat……………………………………………………………..
Administrativa uppgifter
Bransch/verksamhet

Verksamhetskod (enligt miljöprövningsförordningen)

Företagets namn

Organisationsnummer

Faktureringsadress

Postnummer och postort

Kontaktperson

Telefon (även riktnr)

Föregående verksamhet på fastigheten
Startår på platsen

Mobil

E-post

Datum för planerad etablering / ändring
Antal anställda

Arbetstider

Övriga upplysningar

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Lokalyta

Fastighetsägarens namn (om annan än rörelseinnehavaren)
Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon (även riktnr)

Ange vilka bilagor som medföljer denna anmälan

 Bilaga 1: Situationsplan, karta över fastigheten (obligatoriskt)
 Bilaga 2: Ritning över verksamheten samt dess ingående delar (obligatoriskt)
 Bilaga 3: VA-ritning för installationer inom- och utomhus (obligatoriskt)
 Bilaga 4: Säkerhetsdatablad för aktuella kemiska produkter (obligatoriskt)
 Bilaga 5: Kopia på anmälan till länsstyrelsen om egen transport av farligt avfall (om egen transport utförs)
 Bilaga 6: Miljökonsekvensbeskrivning
 Bilaga 7:

Postadress
Lerums kommun
443 80 LERUM

Besöksadress
Bagges Torg

Telefon
0302-52 14 64/
0302-52 14 92

Webb/e-post
www.lerum.se
miljoenheten@lerum.se

Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239

Ange om det finns gällande beslut för verksamheten:
 Gällande tillstånd finns. Daterat:
 Annat beslut/föreläggande finns. Daterat:
Lokalisering Bifoga en situationsplan eller karta över området i bilaga 1.
Beskriv närmaste omgivningen. Hur är området klassat i detaljplan? Avstånd till närmaste bostad eller annan
störningskänslig verksamhet:

Verksamhetsbeskrivning Bifoga ritning över verksamheten i bilaga 2.
För ny verksamhet: Ge en orientering av verksamheten och en kort historik. Beskriv kort produktionsmetoder,
produktionskapacitet, driftförhållanden mm.
Vid ändring: Beskriv ändringen kort och varför den vidtas.

Energiförbrukning Ange den faktiska eller förväntade årliga energiförbrukningen och energikälla.
Energiförbrukningen redovisas för olika användningsområden såsom uppvärmning, produktion mm. Om en detaljerad
energikartläggning genomförts redovisas resultatet av denna.
Användningsområden

Energislag

Energiförbrukning, kWh/år

Råvaror och kemiska produkter Bifoga säkerhetsdatablad för kemikalieråvaror samt kemiska produkter
som används i verksamheten i bilaga 4.
Ange de råvaror och kemiska produkter som används/ska användas:
Namn

Beräknad mängd/år

Användningsområde

På vilket sätt hanteras och förvaras råvaror och kemiska produkter?

Farligt avfall Ange det farliga avfall som uppkommer eller beräknas uppkomma.
Avfallstyp

EWC-kod (enligt
avfallsförordningen)

Mängd/år

Transportör (bifoga kopia på anmälan till
länsstyrelsen om transporten sker i egen regi,
bilaga 5)

På vilket sätt hanteras och förvaras farligt avfall?

Övrigt avfall Ange det övriga avfall som uppkommer eller sådant material som går till återvinning:
Avfallstyp

EWC-kod (enligt
avfallsförordningen)

Mängd/år

Transportör

Utsläpp till vatten Bifoga VA-ritning i bilaga 3. Beskriv vilket avloppsvatten som uppkommer. Ange mängd per år.
Ange föroreningsinnehåll, vart det leds (t ex kommunens dag- eller spillvattennät eller enskild avloppsanläggning) och ev
reningsanläggning (oljeavskiljare o dyl). Om enskild avloppsanläggning finns ska denna beskrivas och ritning bifogas.

Utsläpp till luft Beskriv vilka utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden och föroreningsinnehåll. Ange
utsläppspunkter och ev reningsanläggning.

Buller Beskriv bullerkällor och möjliga störningar samt ev bullerdämpande åtgärder.

även

Kontroll av verksamheten Beskriv kort de rutiner för kontroll/ mätning/provtagning/journalföring mm som
behövs för att förhindra att störningar uppkommer samt för att klara kraven enligt förordning om verksamhetsutövares
egenkontroll.

Upplysningar
För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998:901.
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Anmälan ska vara Miljöenheten tillhanda i god tid innan verksamheten startas.
Med god tid avses minst 6 veckor.

Underskrift Anmälan ska undertecknas av verksamhetsansvarig
För information om personuppgiftsbehandling se http://www.lerum.se/globalassets/documents/gdpr/informationgdpr-ansokan-anmalan-tillsyn-mb.pdf

Datum
Underskrift

Namnförtydligande

