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Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 § miljöbalken
ANMÄLAN AVSER:
Ny verksamhet

Befintlig verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

ADMINISTRIVA UPPGIFTER:
Anläggningens namn: ………………………………………………………….
Organisationsnummer: ………………………………………………….
Fastighets beteckning: ………………………………………………….
Adress: …………………………………………………………………
Utdelningsadress: ……………………………….…………………………….
Postnummer och ort: …………………………………………………..
Faktureringsadress …………………………………………………………….
Faktura referens: ……………………………………………................
Kontaktperson: …………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………...
E-post: ………………………………………………………………….
BIFOGADE BILAGOR
Uppgifter enligt Bilaga 1.
Situationsplan
Ritning över verksamhet
Kontrollprogram

Kemikalieförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

…………………………………

…………………………………

Ort och datum
……………………………………………………………

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@skara.se
www.skara.se

Växel 0511-320 00

Skara kommun
Miljöenheten
Trädgårdsgatan 2
532 88 Skara

Org nr 212000-1702
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Anmälan skickas till:

Miljöenheten
Trädgårdsgatan 2
532 88 Skara

Information om ärendets gång
När en anmälan enligt miljöbalken 9 kap. 6 § kommit in till miljöenheten
kommer en kopia av anmälan att skickas till länsstyrelsen för yttrande. (§25e,
1998:899) Anmälan ska innehålla tillräckligt med uppgifter om verksamheten för
att kunna göra en bedömning av dess art, omfattning och miljöeffekt. (§25,
1998:899)
Även andra statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och
enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken skall på lämpligt sätt och i skälig
omfattning ges tillfälle att yttra sig över en anmälan. (§26, 1998:899)
Miljö- och byggnadsnämnden kommer sedan att fatta beslut om anmälan.

Miljöbalken 9 kap. 6§
Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet
6 § Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan
anmälan har gjorts
1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig
verksamhet,
2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,
3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta kan leda till att mark,
vattenområde eller grundvatten kan förorenas, eller
4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1–3, om den ändras med avseende på
tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat sätt. Lag (2012:907).
6 c § En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har
gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Lag (2012:907).
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Bilaga 1
Uppgifter som anmälan ska besvara

Anmälan ska besvara följande uppgifter:

1. EVENTUELLT GÄLLANDE BESLUT
2. LOKALISERING
Beskriv den närmaste omgivningen. Ange hur området klassas i gällande detaljplan.
Ange om verksamheten bedrivs inom skyddsområde för dricksvattentäkt.
Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, dricksvattentäkt och annan
störningskänslig verksamhet.

3. VERKSAMHETSBESKRIVNING
Ge en orientering av verksamheten och en kort historik där så är tillämpligt.
Beskriv i korthet produkter, produktionsmetoder, produktionskapacitet/producerad
mängd, driftförhållanden, arbetstider, tidplaner m.m.
Bifoga ritningar över verksamheten.
Beskriv på vilket sätt råvaror och kemiska produkter hanteras och förvaras.

4. AVFALL
Ange det avfall som uppkommer från verksamheten.
Beskriv på vilket sätt farligt avfall hanteras och förvaras.
Avfallstyp, EWC-kod (Avfallskod), Mängd/år, Ursprung, Transportör,
Omhändertagare.
5. UTSLÄPP TILL VATTEN
Beskriv var utsläpp sker av de avloppsvatten (processvatten, dagvatten, 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 eller åtgärder före avledande.
Utsläppspunkter markeras i bilaga 1 situationsplan.
Bifoga ritning över spill-, process- och dagvattennät
Bifoga ev analysprotokoll på avloppsvatten.

6. UTSLÄPP TILL LUFT
Beskriv vilka utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden, föroreningsinnehåll,
utsläppspunkter, skorstenshöjd samt beskriv eventuella reningsanläggningar.
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Utsläppspunkter markeras på situationsplan.

7. ENERGI
Ange om energianvändning sker i processen och i så fall energiförbrukning per år.
Ange hur uppvärmning av lokaler sker.
Ange om oljecistern finns. Ange volym, placering; ovan mark, i mark eller i byggnad
samt markera cisternens placering på situationsplan.

8. BULLER
Beskriv möjliga bullerstörningar samt eventuella bullerdämpande åtgärder.
Bifoga eventuell bullermätning.
9. TRANSPORTER
Ange hur transporter till och från företaget normalt sker.
Ange om egen dieselcistern eller liknande finns. Ange volym, placering i mark,
byggnad eller ovan mark. Markera cisternens placering på situationsplan.
10. KUNSKAPSKRAVET
Redogör nedan för hur företaget avser att klara kravet på kontinuerlig
kunskapsinhämtning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller
olägenheter (2 kap 2 § Miljöbalken).
11. EGENKONTROLL
Beskriv kort den kontroll av verksamheten som ska ske enligt förordningen
(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Redogör kort för mätningar,
provtagningar, skötselrutiner, journalföring mm.
Bifoga förslag till kontrollprogram.
12. SAMRÅD
Redogör nedan för eventuellt samråd som skett med närboende eller berörda.

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@skara.se
www.skara.se

Växel 0511-320 00

Skara kommun
Miljöenheten
Trädgårdsgatan 2
532 88 Skara

Org nr 212000-1702
Bankgiro 214-7296

