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ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG
VERKSAMHET

enligt miljöbalken 1 kap.10§ miljöprövningsförordning (2013:251)

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

Anmälan avser
Ny verksamhet

Befintlig verksamhet

Ändring av verksamhet

Annat
Ange verksamhetskod(er)1

Ange datum då verksamheten beräknas starta
1

Verksamhetskod (sifferkod) framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251)

Administrativa uppgifter

Anläggningens namn (t.ex. namn på verksamheten eller platsen)

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Fastighetsägare

Verksamhetsutövare

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadress)

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer

Bilagor som ska ingå i anmälan

E-postadress

I förekommande fall bifoga även bilagor som anger:

Verksamhetsbeskrivning

Markera med kryss vilka bilagor som ska bifogas

Lägesbeskrivning med situationsplan och redogörelse för
verksamhetens läge i förhållande till bostäder, andra
störningskänsliga verksamheter, vattenskyddsområde,
vattentäkter och skyddad natur
Energiförsörjning

Råvaror och kemiska produkter/drivmedel
Utformning av lagringsplatser för kemikalier och farligt avfall
Beskrivning av reningsanläggning
Beskrivning av avfallshantering, inkl. mängder

Drifttider och transporter
Redovisning av utsläpp eller andra miljöstörningar (t.ex.
utsläpp till vatten, mark eller luft samt störningar såsom buller,
vibrationer, lukt, damning eller ljussken)

Cisterner för brandfarliga vätskor
Köldmedieanläggningar
Annat:

Egenkontroll
Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls
Underlag för riskbedömning

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 24 A

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
BoM/Bygg och miljö/20210720

2(2)
Avgift (Observera att ett särskilt beslut angående tillsynsavgift kommer att sändas till er)
Jag godtar kommunicering och delgivning av handlingar och beslut via e-post

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten sänds till:
miljoavdelningen@nykvarn.se
Nykvarns kommun
Miljöavdelningen
155 80 Nykvarn

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 24 A

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
BoM/Bygg och miljö/20210720

