Anmälan om miljöfarlig verksamhet
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Sökande
Sökande/Företagsnamn:

Personnummer/Organisationsnummer:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Ort:

Besöksadress (om annan än utdelningsadress):

Postnummer:

Ort:

Fakturaadress (om annan än utdelningsadress):

Postnummer:

Ort:

Fastighetsbeteckning:

Kontaktperson:

Telefon:

E-postadress:

Ansökan avser
Avser verksamhet:

Befintlig

Verksamhet:

Typ av verksamhet:

Ändring av befintlig

Ny

Startdatum (För ny verksamhet):

Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251):

Beskrivning av verksamheten:

Varuslag/Produkt/Tjänst:

Mängd/år:

Sort:

Varuslag/Produkt/Tjänst:

Mängd/år:

Sort:

Process / produktionsmetod
Typ:

Kemikaliehantering
Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier/kemiska produkter som
används i verksamheten ska beskrivas i bilaga med angivande av typ/namn och förbrukning/år
Kemikaliehantering

Kemikalier hanteras
Inga kemikalier hanteras

Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier
Tillverkning/import är anmäld till Kemikalieinspektionen

Miljökontoret
Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan, 0520-49 67 77, samhallsbyggnad@trollhattan.se
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Utsläpp/Reningsmetod
För vatten:

Är ansluten till kommunalt spillvattennät
Är ansluten till separerat dagvattennät

Har egen avloppsanläggning
Saknar vattenutsläpp

Rening, typ:

Saknar rening
Har rening
Bifogar bilaga:

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

För luft:

Saknar luftutsläpp

Saknar rening

Har rening

Rening typ: (Vid har rening)

Bifogar bilaga:

För buller:

Inget ljud till omgivningen

Ljud till omgivningen förekommer

Typ av buller (vid ljud till omgivningen förekommer):

Ljud förekommer mellan:
Från:
Till:

Bifogar bilaga:

Typ av avfall: (EWC-kod)

Mängd/år:

Sort:

Typ av avfall: (EWC-kod)

Mängd/år:

Sort:

Avfall

Bifogar bilaga:

Farligt avfall
Typ av avfall: (EWC-kod)

Mängd/år:

Sort:

Typ av avfall: (EWC-kod)

Mängd/år:

Sort:
Bifogar bilaga:

Mätning/kontroll av verksamheten
Beskrivning:

Energianvändning (Mängd/år)
Olja:

Fjärrvärme:

Bifogar extra:

Process/produktionsmetod:

Verksamhet:

Ja

Nej

Ja

Nej

Biobränsle:

El:

Kemikaliehantering:

Energianvändning:

Ja

Nej

Ja

Nej

Personuppgiftshantering

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslag. Läs mer på www.trollhattan.se/dataskydd eller kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen,
tel. 0520-49 67 77, för mer information.

Anmälan & Avgift

* Miljökontoret ska ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar verksamheten.
* Avgiften för att handlägga anmälan baseras på en timavgift som är 1037 kronor. Vi skickar en separat faktura.

Förenklad delgivning

I detta ärende kan miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges er genom att
handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på. Första arbetsdagen efter att beslutet har gått ut skickar
vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från
det att vi skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven. Tänk på detta så länge
ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten
varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, kontakta oss.

Underskrift
Namnteckning:

Personnummer:

Namnförtydligande:

Datum:

Miljökontoret
Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan, 0520-49 67 77, samhallsbyggnad@trollhattan.se

Reviderad: 2019-01-03

