Miljö- och byggavdelningen
683 80 HAGFORS
Anmälan av miljöfarlig verksamhet
enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Skriv tydligt

Uppgifter om fastighet och sökande (situationsplan över fastigheten ska bifogas)
Företagets namn

Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs)

Kontaktperson

Organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Anmälan avser:

Postort

E-post

befintlig verksamhet

planerad verksamhet med beräknat startdatum: _____________________

Blanketten med bilagor skickas till kommunens miljönämnd som senare kan komma att begära kompletterande uppgifter.

Verksamheten
Typ och beskrivning av verksamhet

Lokalyta utom kontors- och personalutrymmen

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd/år

Verksamhetskod*

Sort

Varuslag/produktionsenhet

Mängd/år

Sort
Bilaga bifogas

Typ av process/produktionsmetod

Ja

Nej

*Verksamhetskod
Alla anmälningspliktiga C-verksamheter finns angivna i miljöprövningsförordningen (2013:251) där också verksamhetskoden finns
angiven.

Kemikaliehantering
Inga kemikalier hanteras
Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier

Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra
kemikalier/kemiska produkter som används i verksamheten ska
beskrivas i bilaga med:
- typ/namn och förbrukning/år.
Bilaga bifogas

Tillverkningen/ importen är anmäld till kemikalieinspektionen
Ja

Nej

Utsläpp
Avlopp

Mängd spillvatten till kommunalt nät (m3/år)

Bilaga bifogas

Verksamheten har industriellt utsläpp
Ja

Verksamheten är ansluten till egen
reningsanläggning
Luft

Verksamheten avger inget luftutsläpp

Bilaga bifogas

Verksamheten avger luftutsläpp

Ja

Buller

Besöksadress
Dalavägen 12

Ljudalstrare/ typ av ljud

Postadress
683 80 HAGFORS

E-post: miljo.bygg@hagfors.se

Nej

Nej

Ange tid på dygnet då buller pågår

Telefon
0563-185 00 vxl

Telefax
0563-618 98

Org. nr
212000-1884

Bankgiro
108-3179

Reningsmetoder
Reningsmetod för vatten

Rening saknas

Bilaga bifogas

____________________________________________________

Ja

Reningsmetod för luft

Rening saknas

Nej

Bilaga bifogas

____________________________________________________

Ja

Nej

Avfall
Typ av avfall/ avfallskod *

Mängd/år

Sort

Typ av avfall/ avfallskod

Mängd/år

Sort

Bilaga bifogas

Transportör av avfall

Ja

Nej

*Avfallskod (tidigare EWC-kod)
Avfallskod finns angiven i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927).

Mätning/ kontroll
Bilaga bifogas

Beskrivning

Ja

Nej

Energiåtgång
Olja

Mängd/år

Fjärrvärme

Mängd/år

Sort

Biobränsle

El

Mängd/år

Mängd/år

Sökandes underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Skriv ut ifylld anmälan, skriv under den och skicka till:
Hagfors kommun
Miljö- & byggavdelningen
683 80 Hagfors

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i miljö- och byggnämndens register. Registren är tillgängliga
för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggavdelningen.

Bilageförteckning
Till anmälan bifogas följande bilagor
Bilaga
Nummer
1

Situationsplan över fastigheten
(obligatorisk bilaga). På situationsplanen ska framgå anläggningens placering på
fastigheten med byggnader för produktionslokaler, förråd m.m. och läge för
avloppsutsläpp och eventuella reningsanläggningar.

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i miljö- och byggnämndens register. Registren är tillgängliga
för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggavdelningen.

