Anmälan om miljöfarlig verksamhet
enligt 9 kap 6§ miljöbalken (1998:808) och
Miljöprövningsförordning (2013:251)

Ansökan skickas till:
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker
Anmälan inklusive bilagor ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 6 veckor innan
planerad start. Ej fullständigt ifylld anmälan förlänger handläggningstiden.

Allmänna uppgifter och kontaktperson
Verksamhetens namn

Organisations-/personnummer

Besöksadress

Postnummer och ort

Telefon

Fax/Mobil

E-post
Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson, namn
Telefon

Fax/Mobil

E-post

Huvudman (om annan än vad som anges under allmänna uppgifter)
Huvudmannens namn
Adress

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än ovanstående)
Företagets namn
Adress

Postnummer och ort

Beskrivning av verksamhet Huvudverksamhet
Kod SNI1)

Kod utifrån bilagan2)

Biverksamhet. Ifylles om verksamheten omfattas av fler koder enligt bilagan2)
Kod/er utifrån bilagan2)
1)
2)

SNI= svensk näringsgrensindelning. Se ert registreringbevis från Skattemyndigheten eller sök
på www.foretagsregistret.scb.se/sni/
Bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan

Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan
Bilaga 1: Situationsplan/karta
Bilaga 2: Ritning över verksamheten
Bilaga 3: 16 punkters säkerhetsdatablad
Bilaga 4: VA-ritning
Bilaga 5: Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 6: Kopia gällande beslut
Bilaga 7: Egenkontrollprogram
Bilaga 8: Gällande råd

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 10 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Gällande beslut (Bygglov, marklov, stranddispens m.m.)
Datum
Myndighet

Gällande råd
Datum
Myndighet

Lokalisering
Beskriv omgivningen och ange hur området klassas i gällande detaljplan

Ange avstånd till bostäder och/eller lokaler för vård, undervisning, rekreationsområden,
dagvattenbrunnar, vattentäkter, vattendrag, sjöar,
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Verksamhetsbeskrivning
Beskriv vad ni gör inom verksamheten, det ska bl.a. framgå hur avfallet förvaras och hanteras,

Beskriv produktionsmetoder, produktionskapacitet, planerad årlig produktion

Ange produktionstider, dagar, klockslag

Beskriv transporter till och från verksamheten, typ av drivmedel, fordons typer, miljöklassning av
fordon m.m

Övrigt
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Energiförbrukning per år (1 kWh = 0,0001 MWh)
El, MWh
Eldningsolja, m3
Annat
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Naturgas, m3
Fjärrvärme, MWh

Vattenförbrukning per år
Förekommer processvatten inom verksamheten?
Om ja, processvattenförbrukning, m3_______
Förekommer kylvatten inom verksamheten?
Ja
Om ja, kylvattenförbrukning1), m3_______

Ja

Nej

Nej

Används kommunalt dricksvatten som kylvatten?

Ja

Nej

Används grundvatten som kylvatten2)?

Ja

Nej

Finns det recirkulerande kylvattensystem3)?

Ja

Nej

Total vattenförbrukning_________________m3
1)
Om inte recirkulerande system finns med avseende på kylvatten så skall det vid ”utsläpp till
vatten” (sid 7) anges om detta avleds till kommunens spill-och/eller dagvattennät.
2)
Ange vid ”utsläpp till vatten” (sid 7) om och i så fall återföring av grundvattnet sker samt vilka
åtgärder som vidtagits för att detta inte skall bli förorenat.
3)
Ange vid ”utsläpp till vatten” (sid 7) om och i så fall vilket antimikrobiellt medel som används
samt hur ofta avblödning av systemet sker.

Miljöpåverkan vid normal drift
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska bifogas i bilaga 5. Denna beskrivning
skall utöver en beskrivning av miljöpåverkan vid normal drift även innehålla vilka
åtgärder bolaget vidtagit för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Detta
omfattar transporter till/från verksamheten, produktionen och användningen av
verksamhetens produkter.
Driftstörningar och haverier – säkerhetsåtgärder
Beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att minska miljöpåverkan vid olycka.

Inga åtgärder har vidtagits för att minska risken med avseende på den normala driften.
Inga åtgärder har vidtagits för att minska risken för att släckvatten skall nå det kommunala
dagvattennätet eller otäta ytor.

Råvaror och kemiska produkter
Bifoga 16 punkters säkerhetsdatablad (KIFS 1998:8) för alla råvaror kemikalier. Ange nedan namn
och förbrukad mängd per år.
Namn
Mängd/år
Namn
Mängd/år

Beskriv nedan hur råvaror/kemiska produkter handteras och förvaras.
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Farligt avfall
Ange det farliga avfall som uppkommer. *Enligt avfallsförordningen (2011:927)
Avfallstyp
EWC- kod*
Mängd/
Ursprung
Transportör Omhändertagare
Tillfälle/år

På vilket sätt hanteras det farliga avfallet?
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Övrigt avfall
Ange vilket övrigt avfall som uppkommer, t.ex. material som går till återvinning, källsortering.
Material/avfallstyp
Mängd/år
Transportör
Omhändertagare

Utsläpp till vatten
Utsläpp av processvatten
Ja mängd per år_____________m3
Nej
Utsläpp av kylvatten
Ja mängd per år_____________m3
Nej
Utsläpp av recirkulerande kylvatten
Ja mängd per år_____________m3
Nej
Användning av antimikrobiellt medel
Ja produkt___________________ dosering___________
Nej
Sker rening av utsläppt vatten?
Ja beskriv nedan vilken typ av reningsanläggning
Nej
Släpps något av ovanstående ut i det kommunala avloppsnätet?
Ja beskriv nedan vilka typer
Nej
Finns oljeavskiljare?
Ja
Nej
Bifoga ritningar över spill-, process- och dagvattennätet. Beskriv vilka avloppsströmmar som
uppkommer exkl. svart- och gråvatten.
 Typ av avloppsvatten (vilka processer ger upphov till processavloppsvatten)
 Föroreningsinnehåll (mängder per år)
 Beskrivning av reningsutrustning om sådan finns (bifoga teknisk beskrivning och dokument
på reningskapacitet).
 Åtgärder för att minska utsläpp av föroreningar
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Utsläpp till luft
Beskriv vilka utsläpp till luft som förkommer. Ange:
 Var i verksamheten uppkommer utsläpp till luft (läge och utsläppshöjd)
 Vad för typ av utsläpp som förkommer (stoft, lösningsmedel, damm lukt, annat)
 Beskriv eventuellt förekommande reningsutrustning (bifoga teknisk beskrivning och
dokument på reningskapacitet)
 Åtgärder för att minska utsläpp av föroreningar

Buller

Beskriv möjliga bullerstörningar (fläkta, transporter, annat) samt eventuella bullerdämpande
åtgärder. Ange på ritningen över verksamheten.
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Egenkontroll
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Beskriv hur företaget avser att uppfylla kraven på egenkontroll enligt förordningen (1998:901)om
verksamhetsutövarens egenkontroll. Bifoga en kopia av egenkontrollprogrammet.

Övriga upplysningar

För handläggning av anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en
avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
Namnteckning

Datum

_______________________________________________________________
Namnförtydligande
Information
De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens
register. Registret är tillgängligt för allmänheten.
Debitering för handläggning av anmälan kommer att ske i separat räkning och
enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Taxan är indexreglerad
och räknas upp årligen.
Handläggning påbörjas först när anmälan är komplett.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen
(1998:204).

