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Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Anmälan avser
Ny verksamhet

Befintlig verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta den

Sökande*
Företagets namn (anläggningen/verksamheten)

Besöksadress

Postadress

Fakturaadress (om annan än postadress)

Fastighetsbeteckning

Organisationsnummer

Ansvarig för verksamheten

Telefon

Kontaktperson i miljöfrågor

Telefon

Mobiltelefon

Fax

E-postadress

Verksamhetens kod1

1

Verksamhetens kod framgår av bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Andra uppgifter som ska ingå i anmälan
Beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas behöver nedanstående uppgifter ingå i ansökan. Markera med kryss vilka
uppgifter som bifogas.

Lägesbeskrivning
Situationsplan och redogörelse för verksamhetens läge i förhållande till bostäder, andra störningskänsliga verksamheter,
vattenskyddsområde, vattentäkter och skyddad natur.

Verksamhetsbeskrivning
Processer som ingår
Produktionskapacitet
Drifttider
Kemikalie- och råvaruförbrukning
Cisterner för brandfarliga vätskor
Köldmedieanläggningar
Avfallsförteckning, avfallstransporter

Utformning av lagringsplatser för kemikalier och farligt avfall
Transporter till och från verksamheten
Redovisning av utsläpp till luft, mark, vatten (spill- och
dagvatten) samt eventuell reningsanläggning
Buller, lukt, ljussken, damning, vibrationer eller andra
miljöstörningar
Kort beskrivning av egenkontrollen

Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls
Kunskapskravet
Försiktighetsmått och skyddsåtgärder
Teknikval
Val av lokalisering

Val av minst miljöstörande kemiska produkter
Hushållning med naturresurser och energi, t.ex. vatten- och
energiförbrukning
Skälighetsavvägning

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Skicka blanketten i två exemplar till:
Knivsta kommun
Bygg- och miljönämnden, 741 75 Knivsta

Avgift för handläggning
För handläggningen av anmälan tar Bygg- och
miljönämnden ut en avgift enligt den taxa som är
fastställd av Kommunfullmäktige.

När du lämnar uppgifter på blanketten medger du att Bygg- och miljönämnden databehandlar personuppgifter om dig för administration av ärendet. Enligt
personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har du rätt att på skriftlig begäran, en gång per år, få information om dina personuppgifter som behandlas. Upptäcker du
felaktigheter har du rätt att begära rättelse. Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta, tel. 018-34 70 00.
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