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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Anmälan enligt Miljöbalken 9 kapitlet 6 § och miljöprövningsförordningen.
Sökandes allmänna uppgifter
Namn

Personnr./org.nr.

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan än adressen ovan)

Fastighetsbeteckning

Besöksadress (om annan än adressen ovan)

Telefon

Kontaktperson

E-post

Anmälan avser
Ny verksamhet

ange startdatum:

Verksamheten är tillfällig

ange startdatum:

Ändring av befintlig verksamhet

ange startdatum:

Befintlig verksamhet kommer att:
Finns cisterner för brandfarliga vätskor:

och slutdatum:

fortsätta användas

inte längre att användas

Nej

Ja*

Finns köldmedianläggningar som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter:

Nej

Ja*

*anmälan ska ske på särskild blankett

Verksamhetskod enligt 2-32 kap miljöprövningsförordningen (2013:251)
Kod utifrån miljöprövningsförordningen

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Besöksadress
Sveagatan 21
Telefon servicecenter
0243-740 00

E-post
miljokontoret@borlange.se
Webbplats
borlange.se
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Verksamhetsbeskrivning
Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet som ska bedrivas eller ändras. Ange även produktionskapacitet och
verksamhetens omfattning

Ange driftstider för verksamheten

Ange uppskattad energiförbrukning

Ange hur många transporter som beräknas ske till och från verksamheten, tex dygns- eller veckovis

Motivera val av plats för verksamheten

Beskriv förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats
som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter

Beskriv förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten

Beskriv förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling
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Ange fastställd organisatoriskt ansvar för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken samt föreskrifter
som meddelats med stöd av miljöbalken.

Följande handlingar ska bifogas för att anmälan ska vara komplett
Reningsanläggningar

Ange de reningsanläggningar som verksamheten kräver. Installerar ni en oljeavskiljare ska
minst följande information anges: 1. Märke på avskiljaren 2. Om den ska kopplas till spilleller dagvatten 3. Oljeavskiljarens kapacitet 4. Beräknad belastning

Avfallsförteckning

Förteckning över de avfall som beräknas uppkomma med anledning av verksamheten.
Minst följande ska ingå: Uppskattad mängd av olika avfallsfraktioner samt hur avfallet ska
hanteras

Produkt,
kemikalieförteckning

Förteckning för de produkter som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Minst
följande ska ingå i förteckningen: 1. produktens namn 2. omfattning och användning
3. information om hälso- och miljöskadlighet 4. produktens klassificering med avseende
på hälso- eller miljöfarlighet (anges i säkerhetsdatablad)

Situationsplan

Skalenlig karta som visar: 1. Verksamhetens läge i förhållande till bostäder och andra
störningskänsliga verksamheter 3. Vattenskyddsområden 4. Vattentäkter 5. Skyddad
natur

Planritning

Redovisning 1

Skalenlig ritning över verksamheten och som visar: 1. Brunnar 2. Reningsanläggningar
3. Lagringsplatser för kemikalier och farligt avfall 4. Cisterner för brandfarliga vätskor
5. Köldmedieanläggningar 6. Var olika delar av verksamheten bedrivs
Redovisning av utsläpp till luft, mark och vatten samt beskrivning av störningar såsom
buller, lukt, ljussken, damning och vibrationer

Sökande
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Upplysningar
Information enligt ovan kan lämnas på separat papper om utrymme i blanketten ej är tillräckligt.
De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
Minst sex veckor innan du planerar att starta verksamheten eller genomföra en anmälningspliktig ändring
ska anmälan ha lämnats till miljökontoret.
Miljökontoret tar ut en avgift för hantering av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften bestäms utifrån de verksamhetskoder verksamheten omfattas av och motsvarar den årliga
tillsynsavgiften.
Skicka anmälan till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge alternativt till
miljokontoret@borlange.se

