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ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Skickas i 2 ex till:
Miljönämnden
Stadshuset
281 80 HÄSSLEHOLM

Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning
Anläggningens namn
Besöksadress
Utdelningsadress
Postnummer och ort
Kontaktperson
Telefon

Fax:

E-post
Verksamhetsutövare/
Huvudman
Faktureringsadress
Postnummer och ort
Organisationsnummer/
Personnummer
1)
Kod utifrån SNI
1) Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan avser
Ny verksamhet
Befintlig, ej tidigare anmäld verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet
Annat:

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande
Bilaga 2: Ritning över verksamheten
Bilaga 3: VA-ritning
Bilaga 4: Säkerhetsdatablad (KIFS 2005:7 eller CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008)
Bilaga 5: Hänsynsreglerna - beskrivning över hur de uppfylls, (2 kap miljöbalken)
Bilaga 6: Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 7:
Bilaga 8:
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Gällande beslut eller råd
Gällande beslut finns. Ange beslutens datum och beslutsmyndighet

Gällande råd finns. Ange rådens datum och utfärdare.

Verksamhetsbeskrivning
Ny verksamhet
Ge en orientering av verksamheten och en kort historik där så är lämpligt. Beskriv i korthet
produktions- eller behandlingsmetoder, produktionskapacitet/producerad mängd, driftförhållanden,
råvaror, energiförbrukning mm
Ändring av befintlig verksamhet
Beskriv den ändring som anmälan avser och varför ändringen vidtas.
Bifoga ritningar över verksamheten i bilaga 2
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Lokalisering
Beskriv den närmaste omgivningen. Ange hur området klassas i gällande detaljplan. Finns naturvårdseller vattenskyddsintressen? Bifoga situationsplan eller karta över området i bilaga 1.

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet, närliggande
anläggningar och andra områden av intresse t ex skyddsområde för vattentäkt.

Energiförsörjning
Anläggningstyp

Effekt

Energi

Bränsleslag

Mängd/år
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Råvaror och kemiska produkter
Ange de råvaror och kemiska produkter som används. Bifoga varuinformationsblad i bilaga 4
Produktnamn

Sammansättning

Användningsområde

Mängd/år

Max lagrad
mängd

På vilket sätt hanteras och förvaras kemiska produkter?

Används köldmedium i verksamheten t ex i kylanläggning, klimatanläggningar?
Har anmälan gjorts till miljönämnden ?

Ja
Ja

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

Avfallskod

Mängd/år

Transportör

Mottagare

Max lagrad
mängd

På vilket sätt hanteras och förvaras det farliga avfallet?

Har anmälan om transport av eget farligt avfall lämnats till länsstyrelsen?

Ja

Nej

Övrigt avfall
Ange vilket övrigt avfall som uppkommer eller sådant material som går till återvinning.
Material/avfall
Avfallskod
Mängd/år
Transportör
Omhändertagare

På vilket sätt hanteras och förvaras avfallet?

Har anmälan om transport av eget avfall lämnats till länsstyrelsen?

Ja

Nej
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Utsläpp till vatten
Beskriv de avloppsvattenströmmar som uppkommer. Vatten och avlopp bör delas in i processvatten,
kylvatten, sanitärt vatten och dagvatten. Ange mängd avloppsvatten per år, föroreningsinnehåll samt
beskriv eventuella reningsanläggningar. Redogör för förväntat resultat av renings- och
skyddsåtgärder. Redogör för eventuella recipientundersökningar (t ex för grundvatten och ytvatten)
som utförts. Bifoga ritning över vatten och avloppsförsörjning i bilaga 3

Utsläpp till luft
Beskriv de utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden, föroreningsinnehåll, utsläppspunkter,
skorstenens utsläppshöjd och diameter, samt beskriv eventuella reningsanläggningar. Redogör för
förväntat resultat av renings- och skyddsåtgärder.

7(9)

Buller
Beskriv möjliga bullerstörningar samt eventuella bullerdämpande åtgärder. Redogör för förväntat
resultat av eventuella åtgärder.

Transporter
Beskriv transporter förknippade med verksamheten för såväl råvaror, produkter som avfall. Redogör
för omfattning och eventuell samordning av transporter.
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Kontrollfrågor
Beskriv den kontroll av verksamheten som behövs för att förhindra att onödiga störningar uppkommer.
Redogör för mätningar, provtagningar, skötselrutiner, journalföring mm

Driftstörningar och haverier
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på yttre miljön i händelse av spill eller haverier.
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Hänsynsreglerna
Redogör för hur Ni uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken, nedan eller i bilaga 5.
1 § Bevisbörderegeln – verksamhetsutövaren har bevisbördan
2 § Kunskapskravet – man skall veta vad man gör så att man inte stör.
3 § Försiktighetsprincipen – redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
4 § Lokaliseringsprincipen – man skall välja den plats som är lämpligast för miljön
5 § Hushållnings- och kretsloppsprinciperna – man skall hushålla med råvaror och energi
6 § Produktvalsprincipen – man skall välja sådana kemiska produkter och biotekniska organismer som
är minst skadliga för miljön

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
En anmälan skall om det behövs i det enskilda fallet innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (25 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Bifoga eventuell MKB i bilaga 6.

Komplettering
En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
miljönämnden skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och
miljöeffekter. Miljönämnden kan begära kompletteringar och utredningar utöver vad som har
redovisats om nämnden behöver det för sin bedömning.

Avgift
Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
2013-12-16. Storleken på avgiften beror på vilken typ av verksamhet som du anmäler.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Adresseras till: Miljönämnden Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1
Telefon: 0451 - 26 83 31 Telefax: 0451 - 417 63 E-post: miljonamnden@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se/miljo
Miljökontorets ärendehantering sker i system ECOS

