Anmälan av miljöfarlig verksamhet som enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) har
anmälningsplikt C.

Anmälan ska skickas i 2 exemplar till Arvika kommun, 15 Myndighetsnämnden,
671 81 ARVIKA.
Verksamhetsutövare
Verksamhetsutövare (företag eller enskild)

Organisations- eller personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Kontaktpersonens telefonnummer

Ort

E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Fastighet (situationsplan över fastigheten ska bifogas)
Fastighetsbeteckning

Lokalyta (utom kontors- och personalutrymmen)

Fastighetsägare

Fastighetsägarens telefonnummer

Kontaktperson

Kontaktpersonens telefonnummer

Verksamhet
Verksamhetskod (nummer och beskrivning) enligt miljöprövningsförordningen:

Varuslag, produkt eller tjänst

Mängd per år

Sort

Annat varuslag, produkt eller tjänst

Mängd per år

Sort

Process/produktionsmetod
Typ

☐ Bilaga över processen eller
produktionsmetoden bifogas

Utsläpp
Avlopp

Mängd spillvatten till
kommunalt nät:
________ m3 per år

☐ Verksamheten har industriellt
utsläpp

☐

Bilaga bifogas

Bilaga bifogas

☐ Verksamheten är ansluten till egen
reningsanläggning

Luft

☐ Verksamheten avger inga utsläpp till luften
☐ Verksamheten avger utsläpp till luften

☐

Buller

Ljudalstrare och typ av ljud:

Bullret pågår under
följande tider:

Kemikaliehantering
Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier eller kemiska
produkter som används i verksamheten ska beskrivas i bilaga med angivande av typ eller
namn samt förbrukad mängd per år.

☐ Inga kemikalier hanteras ☐ Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier
☐ Tillverkningen och/eller importen är anmäld till Kemikalieinspektionen
Reningsmetoder
För
vatten

☐ Rening saknas

☐

Rening finns i form av:

☐

Bilaga bifogas

För luft

☐

☐

Rening finns i form av:

☐

Bilaga bifogas

Rening saknas

Avfall
Avfallstyp (EWC-kod)

Mängd per år

Avfallstyp (EWCkod)

Mängd per år

Avfallstransportör (ange företag)

☐

Bilaga bifogas

☐

Bilaga bifogas

Mätning/kontroll
Beskrivning

Energiåtgång
Olja, mängd
per år (m3)

Sort (t ex
EO1)

Biobränsle,
mängd per år

Sort

El, förbrukning per år

Fjärrvärme, mängd per år

Underskrift m m
Ort och datum

Underskrift (verksamhetsansvarig)

Namnförtydligande

Vilken avgift som kommer att debiteras för handläggningen av anmälan kommer att delges er i ett
separat beslut, grundat på den kommunala taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken som
fastställdes i kommunfullmäktige den 31 mars 2014. Handläggningsavgiften ska enligt taxan motsvara
den årliga tillsynsavgiften för verksamheten. Du finner taxan på www.arvika.se.
De personuppgifter som du har lämnat kommer att användas för myndighetsnämndens administration
och andra åtgärder som behövs för handläggning av ärendet samt för framtida tillsyn och
sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för
dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen samt dataskyddslagstiftningen och
kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen.
Som enskild har du rätt att, efter skriftlig ansökan, få veta vilka personuppgifter som finns i registret.
Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas.
Du kan läsa mer om hur Arvika kommun hanterar personuppgifter på www.arvika.se/dataskydd.

