Anmälan om miljöfarlig verksamhet
enligt 1 kap. 10, 11 §§ Miljöprövningsförordning
(2013:251)

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 62
662 22 Åmål

Sökande
Verksamhetsutövare

Person-/organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fakturaadress
Postnummer

Ev. referenskod
Ort

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktperson (namn)
Telefonnummer

E-postadress

Verksamhetskod*
Ev. miljöcertifiering
*Verksamhetskod utifrån miljöprövningsförordning (2013:251)

Verksamhetsplats
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer

Ort

Fastighetsägarens namn
Telefonnummer

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

E-postadress

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Anmälan avser
Ny verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

Befintlig verksamhet

Annat…………………………………………………………….

Verksamhetsbeskrivning
Ny verksamhet/Anmälan av befintlig verksamhet; Beskrivning av verksamheten och en kort historik där så är lämpligt. Beskriv i
korthet produkter, produktions- och behandlingsmetoder, produktionskapacitet/ producerad mängd, driftförhållanden, råvaror,
energiförbrukning, arbetstider mm.

Ändring av befintlig verksamhet; Beskrivning av den ändring som anmälan avser.

Lokalisering
Beskriv omgivningen. Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, dricksvattentäkt och annan störningskänslig verksamhet.
Ange hur området klassas i gällande detaljplan. Ange om verksamheten bedrivs inom skyddsområde för vattentäkt. Motivera
varför du valt denna plats, vilka alternativ som finns och varför dessa inte valts.

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Energi
Hur sker uppvärmningen av lokalerna, energikälla, återvinning av värme från processer?

Ange om oljecistern finns. Ange volym, placering (ovan mark, i mark eller i byggnad) samt markera cisternens placering på karta.
Ange skyddsåtgärder vid förvaring (t.ex. överfyllnadsskydd, invallning, nederbördsskydd, påkörningsskydd, tätning av brunnar)
och påfyllning (t.ex. spillskydd, tätning av brunnar).

Energiförbrukning per år
El:

Typ:

Olja:

Typ:

Gas:

Typ:

Träbränsle:

Typ:

Fjärrvärme:
Övrigt:

Typ:

Ange om uppgift finns över energiförbrukning i olika processer per år.

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Råvaror och Kemiska produkter
Ange de råvaror, kemiska produkter och biotekniska organismer som används.
Produkten/
organismens
namn1

Mängd/år2

Användningsområde3

Hälso- och
miljöfarlighet4

Hälso- och
miljöskadlighet5

1 Handelsnamnet

som står på förpackningen eller säkerhetsdatabladet.
eller omsatt mängd, vid stora mängder ange även maximalt lagrad eller hanterad mängd.
3 Till vad eller i vilket sammanhang som produkten eller organismen används.
4 Klassificeringen, ange faroklassen (t.ex. giftig, skadlig för vattenlevande organismer)
5 Ange riskfraserna (t.ex. mycket giftig vid förtäring, cancerogen, allergiframkallande) eller annan information om produktens
hälso- och miljöskadlighet.
2 Förbrukad

På vilket sätt hanteras och förvaras råvaror och kemiska produkter? Ange skyddsåtgärder vid förvaring och hantering av kemiska
produkter (t.ex. invallning, tätning av brunnar, absorptionsmedel)

Farligt avfall
Ange det farliga avfallet som uppkommer i verksamheten
Avfallstyp

1 Sexsiffrig

Avfallskod 1

Mängd/år

Transportör

Mottagare och
omhändertagande

kod enligt bilaga 4 i avfallsförordningen (2011:927)

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

På vilket sätt hanteras och förvaras det farliga avfallet? Ange skyddsåtgärder vid förvaring och hantering (t.ex. invallning, tätning
av brunnar, absorptionsmedel)

Övrigt avfall
Ange vilket övrigt avfall som uppkommer eller sådant material som går till återvinning.
Material/avfall

Avfallskod1

Mängd/år

Transportör

Mottagare och
omhändertagande2

1

Sexsiffrig kod enligt bilaga 4 i avfallsförordningen (2011:927)
Med omhändertagande menas hur avfallet slutligt hanteras, t.ex. återanvändning, materialåtervinning,
förbränning eller deponering.
2

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. Ange placering av brunnar och utsläppspunkter på ritning. Redogör för
eventuella recipientundersökningar (t.ex. för grundvatten och ytvatten) som utförts.

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

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

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

Transporter
Beskriv transporter förknippade med verksamheten för såväl råvaror, produkter och avfall. Redogör för transportvägar,
omfattning, energikälla och förbrukning samt ev. samordning av transporter.

Ange om cistern finns och dess innehåll. Ange volym, placering i mark, byggnad eller ovan mark. Markera cisternens placering i
karta. Ange skyddsåtgärder vid förvaring (t.ex. överfyllnadsskydd, invallning, nederbördsskydd, påkörningsskydd, tätning av
brunnar) och påfyllning, tankning (t.ex. spillzon, spillskydd, tätning av brunnar).

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Bilaga 1: Ritning över verksamheten
Bilaga 2: Situationsplan, karta eller liknande
Bilaga 3: VA-ritning
Bilaga 4: Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 5:

Avgift
Avgift för handläggning av anmälan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning och
tillsyn.

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende
på ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen
och/eller med andra myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa
förutsättningar ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att
begränsa eller invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat
en sådan laglig grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och
miljönämnden.

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

