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Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Enligt 1 kapitlet 10 § Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)
Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Verksamhetsnamn

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson
Kontaktpersons telefon

Kontaktpersons e-post

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Anmälan avser
Ny verksamhet
Ändring av befintlig verksamhet
Ändring av fastighetsuppgifter eller ägaruppgifter
Annat: ________________________________________________
Verksamhetskod: ____________________________________________________________________________
Enligt 2-32 kap Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Verksamhetsbeskrivning
Ny verksamhet: Beskriv vad som ska produceras, produktionsmetoder, produktionskapacitet, driftsförhållanden
(arbetstider) med mera.
Ändring av verksamhet: Beskriv ändringen och varför ändringen görs.

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Lokalisering
Du ska bifoga situationsplan (karta) som visar anläggningens placering på fastigheten. Du ska redovisa läge för
avloppsutsläpp och eventuella reningsanläggningar. Beskriv den närmaste omgivningen (ange avstånd och riktning till
närmaste bostäder, till värdefulla natur- eller kulturmiljöer eller till annan störningskänslig verksamhet). Bifoga även
planritning där du markerar till exempel plats för kemikalier, avfall, cisterner, golvbrunnar och processutrustning. Vid
nyetablering: redovisa även varför du valt att lokalisera verksamheten till aktuell plats, det vill säga är den lämplig med
hänsyn till människors hälsa och miljö.
󠄠 Situationsplan bifogas (karta)
󠄠 Planlösning bifogas (ritning)
󠄠 VA-ritning bifogas (obligatorisk om verksamheten har spill-, process eller dagvattenutsläpp)
Beskriv lokaliseringen

Råvaror och kemiska produkter
Det krävs att verksamheten har en aktuell kemikalieförteckning i sin egenkontroll.
󠄠 Kemikalieförteckning bifogas
󠄠 Säkerhetsdatablad bifogas
󠄠 Verksamheten har egen tillverkning av/import av kemikalier. Bifoga kopia av anmälan till Kemikalieinspektionen.
󠄠 Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns. Kontrollrapport bifogas
󠄠 Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedium finns. Kontrollrapport bifogas
Beskriv hantering och förvaring av råvaror och kemiska produkter.

Energiförbrukning
Ange den typ av energi som ni använder (fjärrvärme, biobränsle, olja, el, värmepump eller annat)
Användning (uppvärmning, produktion, transport med mera)

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Energislag

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

Mängd/år

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Utsläpp till vatten
Beskriv det avloppsvatten, förutom sanitärt vatten som uppkommer, till exempel process- och dagvatten. Ange mängd
avloppsvatten per år, föroreningsinnehåll samt beskriv reningsanläggningar.

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.

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

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Avfallskod

Besöksadress
Torget 1

Mängd per år

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

Transportör

Mottagare

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

Sida 3 av 4

BLANKETT

Uppdaterad 2022-01-04

Beskriv på vilket sätt det farliga avfallet hanteras och förvaras.

Övrigt avfall
Ange vilket övrigt avfall som uppkommer inom verksamheten.
Avfallstyp

Avfallskod

Mängd per år

Transportör

Mottagare

Transporter
Beskriv vilka transporter till respektive från verksamheten som kan förekomma (råvaror, produkter och avfall etcetera).
Redogör även för omfattningen och tidpunkten för dessa transporter samt om verksamheten utför transporterna själva
eller anlitar ett transportföretag. Beskriv också transporter inom ditt verksamhetsområde, till exempel truckar.

Avgift
För handläggning i av anmälan debiterar miljöenheten avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften för 2022 är 1 050 kronor per timme och vi debiterar enligt nedlagd handläggningstid eller enligt taxa.
Underskrift
(Anmälan ska undertecknas av verksamhetsansvarig)
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Upplysningar
Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter kan du läsa
mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter eller kontakta miljöenheten via e-post miljo@herrljunga.se
eller via kommunens växel 0513-170 00.

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33
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