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ANMÄLAN 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning: 

Anläggning, namn: ObjsID: 

Besöksadress: 

Adress: 

Postnummer: Ort: 

Tel: Fax: Mobil: 

E-post:

Kontaktperson: 

Huvudman/verksamhetsutövare: 

Adress: Postnummer: Ort: 
1SNI-kod: Organisationsnummer: 

1enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 

Anmälan avser
Ändring av befintlig verksamhet Ny verksamhet Annat 

Beräknat startdatum: 
fk hTyp av verksamhet:

Ange vilka bilagor som bifogas anmälan
Bilaga 1: Gällande tillståndsbeslut/beslut Bilaga 7: Ritning över spill- och dagvatten-

nätet Bilaga 2: Gällande försiktighetsmått 
Bilaga 3: Ritning över verksamheten Bilaga 8: Bullermätning/beräkning 
Bilaga 4: Situationsplan, karta eller 
liknande Bilaga 9: Redovisning av farligt avfall 

Bilaga 5: Förteckning över kemiska 
produkter Bilaga 10: Redovisning av övrigt avfall 

Bilaga 6: Aktuella säkerhetsdatablad Bilaga 11: Redovisning av hur de allmänna 
hänsynsreglerna iakttas2 

2enligt 2 kap miljöbalken 

VARA KOMMUN
Miljö-  och byggnadsnämnden



VARA KOMMUN  

 Verksamhetsbeskrivning
Bifoga ritningar över verksamheten som bilaga 3.

 Ny verksamhet: Ge en orientering om den nya verksamheten. Beskriv i korthet 
produktionsmetod, produktionskapacitet/producerad mängd, driftförhållanden, 
energiförbrukning och miljökonsekvenser, positiva som negativa. Ange ev. SNI-kod.

Ändring av befintlig verksamhet: Beskriv den ändring som anmälan avser och varför
 ändring vidtas. Beskriv förväntade miljökonsekvenser, positiva och negativa, samt eventuella

effekter på miljökvalitetsnormerna. Ange tidsplan.

 Lokalisering
 Bifoga situationsplan eller karta över området som bilaga 4.

 Beskriv den närmaste omgivningen. Ange vad som står i gällande detaljplan/områdesbestämmelser för fastigheten.
(Beskriv var på fastigheten den anmälda verksamheten kommer att lokaliseras).

 Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, ev. dricksvattentäkter och annan störningskänslig
verksamhet.

 Förorenade områden/byggnader
Beskriv ev. kända förorenade mark- och vattenområden samt byggnader på fastigheten samt om 
det finns misstanke om förorening. Redovisa ev. genomförda inventeringar och undersökningar.



VARA KOMMUN  

 
 
 

Energi
Beskriv energiförbrukningen för den anmälda förändringen. Kommentera ökning alt. minskning i
förhållande till dagsläget samt möjliga besparingsåtgärder.

 
Råvaror och kemiska produkter
Ange i bilaga 5 namn, sammansättning, användningsområde för råvaror och kemiska produkter
samt mängd per år.
Bifoga säkerhetsdatablad för kemiska produkter som är aktuella för den anmälda förändringen som 
bilaga 6.
Beskriv på vilket sätt råvaror och kemiska produkter hanteras (pumpning, manuellt) och förvaras 
(invallat, tät yta, under tak, påkörningsskyddat).

 
 

 

Anläggningen berörs redan av lagen

  

Anmälan medför att anläggningen berörs av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

Utsläpp till vatten
Bifoga ritning över spill- och dagvattennätet som bilaga 7.
Ange volym (m3/år), föroreningsinnehåll (bifoga eventuellt analysprotokoll), typ och dimension på
eventuell reningsanläggning, utsläppspunkt och vart vattnet avleds om utsläpp till vatten sker.

Inget process- eller kylvatten släpps Processvatten släpps ut Kylvatten släpps ut 



VARA KOMMUN  

Dagvatten
Takyta, m2 
Hårdgjord gårdsyta, m2 
Gårdsyta belagd med asfalt etc., m2 
Finns oljeavskiljare Nej Ja  Recipient 
Finns provtagningsmöjlighet efter oljeavskiljare Nej Ja 
Är oljeavskiljaren försedd med 
l

Nej Ja 
 
Ange typ, dimension och tömningsintervall om oljeavskiljare finns. 

Sanitärt spillvatten
Till kommunalt spillvattennät Till enskild reningsanläggning 

Ange typ, dimension, tömningsintervall samt vem som tömmer avskiljare, recipient etc. om enskild 
reningsanläggning finns 

Utsläpp till luft
Beskriv vilka utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden, föroreningsinnehåll, 
skorstenshöjder och utsläppspunkter. Beskriv ev. reningsanläggningar. 

Buller
Bifoga eventuell bullermätning eller -beräkning som bilaga 8. 
Beskriv möjliga bullerkällor (transporter, fläktar, maskiner), drifttider samt ev. 
bullerdämpande åtgärder. 
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Farligt avfall
Ange i bilaga 9 vilka avfallstyper, med avfallskod, som uppkommer, dess ursprung, mängd per år, 
transportör,samt hur det farliga avfallet omhändertas. 

Vem ansvarar för journalföring 
enligt avfallsförordningen 

Beskriv på vilket sätt det farliga avfallet hanteras och förvaras. 

Övrigt avfall
Ange i bilaga 10 vilket övrigt avfall som uppkommer, dess ursprung samt mängd per år. 
Redovisa hur mycket material som går till intern respektive extern återvinning samt hur mycket 
avfall som deponeras. Ange vem som transporterar bort materialet/avfallet. 

Andra störningar eller emissioner
Redovisa andra ev. förekommande eller förväntade störningar från verksamheten, t. ex. damning, 
vibrationer, dålig lukt etc. 

Rutiner för kontroll av verksamheten
Beskriv den kontroll av verksamheten som behövs för att förebygga och förhindra att störningar 
uppkommer. Redogör för skötselrutiner, mätningar, provtagningar, journalföring m.m. 
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Driftstörningar och haverier
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar för människors hälsa och miljön i 
händelse av spill, olyckor eller haverier. Redovisa rutiner för rapportering till miljö- och 
byggnadsnämnden. 

De allmänna hänsynsreglerna
Redovisa som bilaga 11 hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet 1-8 §§ miljöbalken iakttas. 

Underskrift
Ort och datum 

_________________________________________ 
Verksamhetsansvarigs namnteckning Namnförtydligande 

_____________________________________     ___________________________________ 

Anmälan ska skickas i två exemplar till: Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 
534 81 VARA 

Behandling av personuppgifter
Vara kommun behandlar dina personuppgifter för att ärendet ska kunna handläggas, för administration 
och för statistik. Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du kan 
kontakta nämnden för att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna. Uppgifter som inte omfattas 
av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du kan läsa mer om 
kommunens behandling av personuppgifter på www.vara.se/personuppgifter

www.vara.se/personuppgifter
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