Anmälan av miljöfarlig verksamhet
Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du vill starta verksamheten.
Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.

Administrativa uppgifter
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress till anläggningen

Postadress

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Fastighetsägare

Verksamhetsutövare

Organisationsnummer/Personnummer

Postadress

Faktureringsadress

Eventuell referenskod

Anmälan avser
Ny verksamhet
Ändring av befintlig verksamhet
Ny ägare, samma verksamhet
Ny ägare, ändring av befintlig verksamhet

Verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)
Verksamhetskod/er som denna anmälan avser

Verksamhetskod/er nuvarande verksamhet

Ska nuvarande verksamhet också fortsätta bedrivas?
Ja
Nej

Postadress: Karlstads kommun, Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30
Tel: 054-540 00 00 E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se
2020-09-24
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Lokalisering
Beskrivning gärna verksamhetens placering

Ligger verksamheten i ett vattenskyddsområde?

Situationsplan bifogas

Ja

Nej

Ja

Nej

Vet ej

Uppge minsta avståndet till bostäder, skola/förskola och/eller vårdlokal: ______ meter
Avstånd över 1 km anges som ”> 1 km”

Verksamhetsbeskrivning
Beskrivning av verksamheten eller den planerade ändringen

Bilaga bifogas

Ja

Nej

Råvaror och kemiska produkter
Hanteras kemikalier?

Ja

Nej

Tillverkas eller importeras kemikalier?

Ja

Nej

Bifoga kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för märkningspliktiga kemikalier. Bilaga bifogas:

Ja

Nej

Upplysningar

Farligt avfall
Till exempel spillolja, lysrör, batterier, förbrukad absol, lösningsmedel, färgrester, tryckimpregnerat träavfall med mera.
Farligt avfall som kan uppkomma i verksamheten
Uppskatta mängder om du inte har exakta uppgifter.
Avfallsslag

Mängd/år

Enhet
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Upplysningar (förvaring, skyddsåtgärder som exempelvis invallning, och så vidare)

Icke farligt avfall
Till exempel metallskrot, papper, wellpapp, träavfall med mera.
Icke farligt avfall som kan uppkomma i verksamheten
Uppskatta mängder om du inte har exakta uppgifter.
Avfallsslag

Mängd/år

Upplysningar (förvaring och så vidare)

Utsläpp
Uppkommer processavloppsvatten från verksamheten?

Ja

Nej

(Med processavloppsvatten avses avloppsvatten som är direkt knutet till verksamhet, exempelvis från en tvätthall)

Mängd processavloppsvatten (m3/år):
(Uppskatta mängden om du inte har exakta uppgifter. Om du inte vet, skriv Vet ej.)

Vatten/
Avlopp

Beskrivning utsläpp av processavloppsvatten
Till egen avloppsanläggning.
Till kommunalt avloppsnät utan föregående rening.
Till kommunalt avloppsnät med föregående rening.
Beskriv eventuell rening i bilaga.
Bilaga bifogas:

Ja

Nej

Dagvattenbrunnar finns inom verksamhetsområdet?
Beskriv eventuell rening i bilaga. Bilaga bifogas:

Ja
Ja

Nej
Nej

Vet ej

sid 4 (5)

Upplysningar:

Orsakar verksamheten utsläpp till luft?

Ja

Nej

Renas luften innan den släpps ut?
Bifoga gärna beskrivning av luftrening. Bilaga bifogas:

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja

Nej

Upplysningar

Finns risk för luktstörning från verksamheten?
Luft

Beskriv och förklara hur ni planerar förhindra att lukt orsakar besvär för omgivningen:

Finns risk för damning från verksamheten?

Ja

Nej

Beskriv och förklara hur ni planerar förhindra att damm orsakar besvär för omgivningen:

Uppkommer buller från verksamheten?
Ljudalstrare/Typ av ljud:
Buller

Bilaga bifogas:

Ja

Nej

Tider då bullret pågår:
Ja

Nej

Upplysningar

Egenkontroll
Beskriv den kontroll som görs för att förhindra störningar i omgivningen.

Bilaga bifogas om egenkontroll:
Läs mer om egenkontroll på karlstad.se

Energiåtgång

Ja

Nej
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Ange de energikällor som används för uppvärmning
av era lokaler:

Fjärrvärme
Olja
El
Miljömärkt el
Annat:_________

Mängd/år:_______ kWh
Mängd/år:_______m3
Mängd/år:_______kWh
Mängd/år:_______kWh
Mängd/år:_______

Ange de energikällor som används för belysning,
drift av verksamheten och processer:

Olja
Gasol
El
Miljömärkt el
Annat:_________

Mängd/år:_______m3
Mängd/år:_______kg
Mängd/år:_______kWh
Mängd/år:_______kWh
Mängd/år:_______

Förorening i mark eller byggnader

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

Ja

Nej

Vet ej

Har inventering eller provtagning av föroreningar gjorts på fastigheten?

Ja

Nej

Vet ej

Har en sanering av föroreningar gjorts på fastigheten?

Ja

Nej

Vet ej

Ort och datum

Underskrift av verksamhetsansvarig

Namnförtydligande

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan om miljöfarlig
verksamhet. 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

