Myndighetsnämnden för miljö och byggnad
Miljöavdelningen

Anmälan
Datum:

Anmälan enligt miljöbalken
Administrativa uppgifter
Anläggningens namn:
Besöksadress:
Utdelningsadress:
Postnummer och ort:
Telefon:
Fax:
E-post:
Fastighetsbeteckning:
Organisationsnummer:
Kontaktperson:
Telefon:
Huvudman:
Utdelningsadress:
Postnummer och ort:
Kod utifrån SNI1):
1) enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:899
Anmälan avser
θ Ny verksamhet
θ Annat:
Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
θ Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande
θ Bilaga 2: Ritning över verksamheten
θ Bilaga 3: 16 punkters varuinformationsblad (KIFS 1998:8)
θ Bilaga 4: VA-ritning
θ Bilaga 5: Analysprotokoll
θ Bilaga 6: Bullermätning
θ Bilaga 7: Skrivelser/samrådsprotokoll från närboende inom 500 m. från Er
befintliga/planerade verksamhet.

Skurups kommun
Miljöavdelningen
274 80 SKURUP

Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 61 17

kansli@skurup.se

Gällande beslut eller råd enligt miljöbalken eller tidigare miljöskyddslagen
Ange om det finns gällande beslut eller råd för verksamheten.
θ

Gällande beslut finns. Ange beslutens datum och beslutsmyndighet samt kort innebörden av
beslutet.

θ

Gällande råd finns. Ange gällande rådens datum och utfärdare.

Lokalisering
Bifoga situationsplan eller karta över området i bilaga 1.
Beskriv den närmaste omgivningen. Ange hur området klassas i gällande detaljplan. (tex. område
för industri )

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet.

Verksamhetsbeskrivning
Verksamhet: Ge en orientering av verksamheten och en kort historik där så är tillämpligt.
Beskriv i korthet produktionsmetoder, produkter, produktionskapacitet/producerad mängd,
driftförhållanden, arbetstider, energiförsörjning m.m.
Ändring av befintlig verksamhet: beskriv den ändring som anmälan avser och varför
ändringen vidtas.
Bifoga ritningar över verksamheten i bilaga 2.

Egenkontroll
Verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig verksamhet är skyldiga att utföra
egenkontroll enligt Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901
Ange ansvarig för verksamhetens miljöfrågor.

Ange hur fortlöpande driftkontroll av utrustning m.m. utföres och dokumenteras.

Ange hur fortlöpande riskbedömning av verksamheten från hälso- och miljösynpunkt utföres och
dokumenteras.

Ange hur de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten förtecknas och à jourhålles.
(Förslag på förteckning, se Råvaror och kemiska produkter på sidan 5.)

Råvaror och kemiska produkter
Ange nedan de råvaror och kemiska produkter som används. Bifoga 16 punkters
varuinformationsblad (KIFS 1998:8) för alla råvaror/ kemikalier i bilaga 3.
Namn
Sammansättning
Mängd/år
Användningsområde

Beskriv på vilket sätt råvaror och kemiska produkter hanteras och förvaras:

Farligt avfall
Ange det farliga avfall som uppkommer från verksamheten.
Avfallstyp

Avfallskod

Mängd/år

Ursprung

Beskriv på vilket sätt farligt avfall hanteras och förvaras:

Transportör

Omhändertagare

Övrigt avfall
Ange vilket övrigt avfall som uppkommer, eller sådant material som går till återvinning.
Material/Avfall

Mängd/år

Ursprung

Av vem och på vilket sätt transporteras respektive omhändertas materialet/avfallet?

Utsläpp till vatten
Beskriv de avloppsvattenströmmar, förutom sanitärt vatten, som uppkommer i verksamheten.
Ange mängd avloppsvatten per år, föroreningsinnehåll (t ex i mg/l och total mängd per dag resp.
per år) samt beskriv eventuella reningsanläggningar, oljeavskiljning eller andra åtgärder före
avledande. Utsläppspunkter markeras i bilaga 1 situationsplan.

Bifoga eventuella analysprotokoll på avloppsvatten i bilaga 5.

Utsläpp till luft
Beskriv vilka utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden,
föroreningsinnehåll,utsläppspunkter samt beskriv eventuella reningsanläggningar.

Buller
Beskriv möjliga bullerstörningar samt eventuella bullerdämpande åtgärder:

Driftstörningar och haverier
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på yttre miljön i händelse av spill eller
haverier.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas till Myndighetsnämnden för miljö och byggnad i tre exemplar.
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar
får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

