Byggnads- och tillståndsnämnden
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Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga anmälan om verksamhet i enlighet med 10 § Miljöprövningsförordningen (2013:251). Staden kommer
att spara dina uppgifter efter att du har lämnat in dem till oss. Läs mer på http://sundbyberg.se/dataskydd

Verksamhet
Verksamhetsutövare

Anläggningens namn

Fastighetsägare

Adress

Fastighetsbeteckning

Postnummer och ort

E-postadress

Telefonnummer

Allmänna uppgifter (enligt Bolagsverkets registreringsbevis)
Namn (företag/person)

Organisations-/personnummer

Företagsadress (c/o, gatuadress)

Adress

Postnummer och ort

Fakturamottagare
Namn

Organisations-/personnummer

Faktureringsadress (c/o, gatuadress)

Fakturareferens

Postnummer och ort

Start av verksamheten/åtgärden
☐ Ny verksamhet

☐ Ändring av befintlig verksamhet

Verksamheten planeras att starta, datum

Verksamheten är tillfällig och avslutas, datum

Verksamheten
Verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251).
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Beskrivning av verksamheten (produktions- och behandlingsmetoder, processer, producerad mängd, råvaror, drifttid m.m.).
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Om ändring av befintlig verksamhet, beskriv den ändring som anmälan avser och varför ändringen vidtas.

Lokalisering
Beskrivning av den närmaste omgivningen. Ange hur området klassas i gällande detaljplan. Mer detaljerad information ska anges i bilaga.

Störningar till omgivningen
Beskriv vilka störningar till omgivningen som kan vara relevanta för er verksamhet, t.ex. buller, vibrationer, lukter, ljussken eller damning från verksamheten. Ange vilka
åtgärder som kommer att vidtas för att minska störningarna.

Egenkontroll
Beskriv kortfattat vilka skyddsåtgärder som vidtas och den kontroll av verksamheten som behövs för att förhindra onödiga störningar som kan påverka miljön eller
olägenheter för närboende, t.ex. provtagning av utgående vatten, skötselrutiner av oljeavskiljare och bullermätningar.
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Kemikaliehantering
Beskriv skyddsåtgärder och försiktighetsmått vid hantering och förvaring av råvaror och kemiska produkter. Mer detaljerad info ska anges i bilaga.

Sker tillverkning eller import av kemikalier?

☐ Nej

☐ Ja, tillverkning av:

☐ Ja, import av:

Finns anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedium? Ange mängder och köldmedium eller bifoga en kontrollrapport.

Finns cistern för förvaring av brandfarlig vätska eller spillolja? Ange mängder och innehåll eller bifoga miljö- och byggnadsförvaltningens blankett för information av cistern.

Avfall
Typ av avfall/avfallskod

Övrigt

Mängd/år

Transportör

Bilaga bifogas

☐ Ja ☐ Nej

Utsläpp till luft
Beskriv vilka utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden, utsläppspunkter och uppskattade föroreningsmängder. Beskriv även eventuella reningsanläggningar.
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Utsläpp till vatten

Bifoga en redovisning av vatten- och avloppsförsörjning till verksamheten. En uppdelning bör göras på process-, kyl-,
sanitärt- och dagvatten.
Beskriv vilka utsläpp som sker till spillvatten. Ange flöden, utsläppspunkter och uppskattade föroreningsmängder. Beskriv eventuella reningsanläggningar. Mer detaljerad info
ska anges i bilaga.

Beskriv vilka utsläpp som sker till dagvatten. Ange flöden, utsläppspunkter och uppskattade föroreningsmängder. Beskriv eventuella reningsanläggningar.

Energi
Beskriv de energikällor som används i verksamheten och hur ni arbetar med energibesparing.

Används någon värmepump i verksamheten? Om ja, ange värmekälla samt tillförd och angiven effekt (kW).

Tillsammans med blanketter ska följande lämnas in

Checka av för att inte
missa någon bilaga

•

Situationsplan och ev. karta över området. Ange samtliga delar av verksamheten på
situationsplanen med avstånd och riktning till närmsta bostäder och annan
störningskänslig verksamhet samt närhet till skyddad natur.

☐

•

Beskriv vilka produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra
kemikalier/kemiska produkter som används i verksamheten med angiven typ/namn
och förbrukning/år.

☐

•

En redovisning av vatten- och avloppsförsörjning till verksamheten. En uppdelning bör
göras på process-, kyl-, sanitärt- och dagvatten.

☐
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Övriga upplysningar
•

För handläggning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan finns tillgänglig på kommunens
webbplats.

•

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts om miljö- och
bygglovsenheten inte meddelar något annat.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten skickas till

Vid frågor, kontakta oss gärna!

MiljoOchHalsoskydd@sundbyberg.se

08-706 66 00

Eller

MiljoOchHalsoskydd@sundbyberg.se

Sundbybergs stad
Miljöenheten
172 92 Sundbyberg

