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Södra Kyrkogatan 2 
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Webbsida 
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Anmälan enligt 9 kap 6§ miljöbalken samt 21§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

 
OBS! En komplett anmälan ska ha inkommit till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. 
Enligt 9 kap 6c § miljöbalken får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast sex veckor efter att 
anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. Saknas information eller bilagor som behövs för 

handläggningen av ärendet förlängs handläggningstiden då kompletteringar behöver begäras in. 
 

 

Allmänna uppgifter 

 
Företagets/anläggningens namn 

 

 

Org. Nr 

Besöksadress 

 

 

Fastighetsbeteckning 

Anläggningsansvarig 

 

 

Tel nr E-postadress 

Postadress 

 

 

Post nr Ort 

Fakturaadress (om annan än ovan) 

 

 

Post nr Ort 

Driftansvarig på plats 

 

 

Tel nr E-postadress 

 

Anmälan avser 

 

☐ Ny verksamhet ☐ Förändring av befintlig verksamhet 

 

Verksamhetsbeskrivning/omfattning 

 

☐ Automat 

 

 

Tvättar/År Avlopp 

☐ Dagvatten 

☐ Spillvatten 

Recirkulation 

☐ Ja, ange % ………….. 

☐ Nej 

☐ Manuell 

 

 

Tvättar/År Avlopp 

☐ Dagvatten 

☐ Spillvatten 

Recirkulation 

☐ Ja, ange % ………...... 

☐ Nej 

 

Vattenförbrukning 

 
Finns vattenmätare till tvätten?    ☐ Ja    ☐ Nej 

Vilken är den beräknade vattenförbrukningen per bil/lastbil? 
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Lokalisering 

 
Beskriv den närmaste omgivningen.  

 

 

 

  

Ange hur området klassas i gällande detaljplan.  

 

 

 

 

 

 

Ange om verksamheten bedrivs inom skyddsområde för dricksvattentäkt eller annan störningskänslig 

verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeavskiljare 

 
Typ av oljeavskiljare:  

 
Klass 1 ☐ 

 

Klass 2 ☐ 

 

Storlek: ………..m3 

Installations år: 

 
Är fler verksamheter anslutna till samma oljeavskiljare, om ja vilka? 

 

 

Finns sandfång/slamränna?    ☐ Ja    ☐ Nej 

 

Finns slamavskiljare    ☐ Ja    ☐ Nej 

 

 

Reningsverk 

 
Finns reningsverk   ☐ Ja    ☐ Nej 

 
Beskriv reningsteknik (biologisk, kemisk, oxidation, annat) 
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Kemiska produkter (tvättkemikalier mm) 

Namn Mängd/år Användningsområde Förvaring 

    

    

    

    

    

    

    

 

Avfall (uppskattade mängder) 

Sort Mängd/år Ursprung Förvaring 

    

    

    

    

    

    

    

 

Bilagor 

 

☐ Bilaga 1 Situationsplan  

☐ Bilaga 2 VA-ritning 

☐ Bilaga 3 Förslag till kontrollprogram. Redogör kort för mätningar, provtagningar, skötselrutiner, 

journalföring m.m. 

☐ Bilaga 4 Samråd, redogör för eventuellt samråd som skett med närboende eller berörda 

☐ Bilaga 5  

☐ Bilaga 6  

 

Avgift; Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa.  

 
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.skara.se/personuppgifter. 

 

Underskrift 
Datum 

 

Ort 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Anmälan skickas till: 
Miljöenheten 
Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara 

Miljo@skara.se 
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