Sida

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

1(5)

Datum

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Blankettanvisning

Skickas till:

Enligt 1 kap 10-11 §§ miljöprövningsförordningen

Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Sökande
Namn

Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Adress

Kontaktperson

Postnr och ort

Telefonnummer, dagtid

E-postadress

SNI kod (enligt miljöprövningsförordningen)

Anmälan gäller



Ny verksamhet



Ändring av verksamhet



Annat:

Ange vilka bilagor som följer med anmälan











Bilaga 1, Situationsplan, karta eller liknande
Bilaga 2, Ritning över verksamheten
Bilaga 3, Ritning över vatten och avlopp
Bilaga 4, Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 5, Analysrapport
Bilaga 6, Program för egentillsyn (innehållsförteckning)
Bilaga 7, Protokoll bullermätning
Bilaga 8, Säkerhetsdatablad
Bilaga 9, _____________________________________________

Gällande beslut (ange om det finns gällande beslut eller råd för verksamheten)
Datum beslutande myndighet:

Kort beskrivning av innebörden av beslutet:

Hemsida

E-post

Bodens kommun

www.boden.se/sbk

sbk@boden.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

961 86 Boden

Plan 5 A
Stadshuset
Kyrkgatan 24

0921-620 00

0921-180 75

212000-2767
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Lokalisering
Beskrivning av den närmaste omgivningen. Ange hur området klassas i gällande detaljplan, om verksamheten
bedrivs inom skyddsområde för dricksvattentäkt samt om det finns skyddsvärda kultur- eller naturvärden.
Bifoga situationsplan eller karta över området i bilaga1.

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, drickvattentäkt eller annan störningskänslig verksamhet

Beskriv alternativ lokalisering

Verksamhetsbeskrivning
Ny verksamhet: Ge en orientering av verksamheten och en kort historik om det behövs. Beskriv i korthet
produktionsmetoder, produktionskapacitet/producerad mängd, driftförhållanden, arbetstider, tidsplan m.m.
Ändrad verksamhet: Beskriv den ändring som anmälan avser. Bifoga ritning över verksamheten i bilaga 2

Råvaror och kemiska produkter
Ange de råvaror och kemiska produkter som används
Namn

Sammansättning

Mängd/år

Beskriv kortfattat hur råvaror och kemiska produkter hanteras och förvaras

Användningsområde
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Enligt Produktvalsprincipen (2 kap. 6 § miljöbalken) ska en farlig kemisk produkt ersättas med en mindre farlig
produkt när det är möjligt. Beskriv hur företaget arbetar med produktvalsprincipen, ange var utbytet har skett eller
varför utbyte ej kunnat ske

Farligt avfall
Ange vilket övrigt avfall som uppkommer eller vilka restprodukter/material som återvinns
Avfall

Kod**

Mängd/år

Transportör

Omhändertagande

** enligt bilaga till Avfallsförordningen (SFS 2011:1063)

Beskriv hur det farliga avfallet hanteras och förvaras

Övrigt avfall
Ange vilket övrigt avfall som uppkommer eller vilka restprodukter/material som återvinns
Material/avfall

Mängd/år

Omhändertagande

Transportör

Beskriv hur resurshushållningen sker med avfallet, enligt Hushållningskretsloppsprincipen
(2 kap. 5 § miljöbalken)
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Utsläpp till vatten
Beskriv det avloppsvatten som uppstår, förutom sanitärt vatten. Ange mängd/år, föroreningsinnehåll (t ex mg/l och
total mängd per år) samt reningsanläggningar. Utsläppspunkter markeras i bilaga1 situationsplan/karta.
Bifoga ritning över spill-, process och dagvattennät i bilaga 3. Bifoga analysprotokoll i bilaga 6

Utsläpp till luft
Beskriv vilka utsläpp till luft som sker. Ange luftflöden, föroreningsinnehåll, utsläppspunkter samt
reningsanläggningar. Utsläppspunkter markeras i bilaga1 situationsplan/karta.

Energi
Ange total energiförbrukning per år (MWh, ton eller m3)







El
Olja
Träbränsle
Fjärrvärme
Annat: ___________________________________________________________

Ange om energianvändning sker i process och i så fall ange energiförbrukningen per år

Ange hur uppvärmningen av lokaler sker

Ange om oljecistern eller spilloljecistern finns. Ange volym, placering, ovan mark, i mark eller i byggnad samt
markera cisternens placering i bilaga 1 situationsplan/karta

Beskriv hur företaget arbetar med Hushållningsprincipen 2 kap. 5 § med energiförbrukning
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Buller
Beskriv möjliga bullerstörningar samt ev. bullerdämpande åtgärder. Bifoga ev. protokoll från bullermätning i bilaga 5

Transporter
Ange hur transporter till och från anläggningen normalt sker

Ange om egen dieselcistern finns. Ange om det är för eget bruk och/eller överlåtelse. Ange volym, hanterad
mängd/år, placering i mark, byggnad eller ovan mark. Markera cisternens placering i bilaga 1 situationsplan/karta

Kunskapskravet
Redogör för hur företaget avser att klara kravet på kontinuerlig kunskapshämtning för att skydda människors hälsa
och miljön mot skada eller olägenheter (2 kap. 2 § miljöbalken)

Kontrollfrågor




Egenkontrollprogram finns (bifoga innehållsförteckning)
Egenkontrollprogram kommer att tas fram senast ________________________________

Driftstörningar och haverier
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på den yttre miljön i händelse av spill eller haveri

Samråd
Redogör för ev. samråd som skett med närboenden eller andra berörda

Fullständigt ifylld anmälan med ev. bilagor ska lämnas in, i två exemplar, senast 6 veckor före start av planerad verksamhet.
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift, enligt fastställd taxa, för handläggningen av ärendet.
Namnunderskrift

Namnförtydligande

______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Spara

Skriv ut

