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Begäran om uppgifter –  

verksamheter med årlig tillsynsavgift 
 

 
Uppgifter om verksamhetsutövaren 
Anläggningsnamn Organisationsnummer 

Branschkod Kontaktperson 

Fastighetsbeteckning Telefon 

Besöksadress 

 
Postadress 

Faktureringsadress Eventuell referenskod 

E-post 

Branschkoden återfinns i bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Speciallagstiftning 
Uppgift om speciallagstiftning behöver inte lämnas. Miljöförvaltningen tar fram uppgifterna. 
 
Förorening i mark eller byggnader 

Är ni ägare till fastigheten/byggnaden där verksamheten bedrivs?  Ja   Nej 

Finns kända föroreningar eller finns det anledning att misstänka att  
föroreningar i mark, byggnader eller i ledningsnätet förekommer?  Ja   Nej 

Har inventering eller provtagning av föroreningar gjorts på fastigheten?  Ja   Nej 

Har en sanering av föroreningar gjorts på fastigheten?  Ja   Nej 
Förekomst av föroreningar eller misstänkt förekomst av föroreningar i mark, byggnader eller i 
rörledningar inom fastigheten bedöms utgöra en ökad miljörisk.  
 
Lokalisering 

Ligger verksamheten i ett vattenskyddsområde?   Ja   Nej 

Uppge avståndet till följande lokaler och verksamheter:  bostäder: _______ meter               

 skola, förskola:  _______ meter 

  vårdlokaler:  _______ meter 
Avståndet från fastighetsgräns till fastighetsgräns mellan verksamheten och bostäder mm ska anges. Som 
underlag för bedömningen av miljörisken används Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete”. 
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Kemikalieanvändning 

Miljöförvaltningen har uppgifter om användning av utfasnings- och/eller  
riskminskningsämnen (OBS: fylls i av miljöförvaltningen).   Ja   Nej  

Om uppgifter enligt ovan saknas ska kemikalieförteckning samt  Kemförteckning lämnas 
säkerhetsdatablad lämnas. Mall för kemikalieförteckning bifogas.  Säkerhetsdatablad bifogas 

Användning av särskilt farliga kemikalier enligt miljöbalken samt utfasnings- eller riskminskningsämnen 
enligt Kemikalieinspektionens PRIO-lista bedöms utgöra en ökad miljörisk. 
 
Transporter och energianvändning 
Uppge antalet transportrörelser till verksamheten per dygn:  _________ transportrörelser               

Ange de energikällor som används för uppvärmning av Era lokaler:  Fjärrvärme  
   Olja 
   El 
   Miljömärkt el 
   Annat:________________ 

Ange de energikällor som används för belysning, drift av    Olja   
verksamheten och processer:   Gasol 
   El 
   Miljömärkt el 
   Annat:________________ 

Mer än 50 transportrörelser per dygn bedöms som en ökad miljörisk. Som en transportrörelse räknas ett 
fordon som kör till och från verksamheten. Anställdas resor till- och från jobbet ska inte räknas.  
Användning av ej förnybara energikällor bedöms orsaka ett ökat tillsynsbehov. Användning av fjärrvärme 
är inte grund för en ökad riskbedömning. 
 
 
 
 
 
Övriga upplysningar/bilagor:    
 
 
Datum:  Underskrift:   
 
Skicka ansökan till Karlstads kommun, Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad. 
 
 
Information om hur vi hanterar dina uppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads kommun om begäran av 
uppgifter för verksamheter med årlig tillsynsavgift. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande 
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.  
 
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs 
för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du 
har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats karlstad.se/personuppgifter 
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