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Information om anmälan

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning

Person-/organisationsnummer

Företagets/anläggningens namn

Kontaktperson

Postadress

Postnummer

Ort

Besöksadress

Postnummer

Ort

Telefon

Faxnummer

E-post

Klassningskod enligt miljöprövningsförordnigen (SFS 2013:251)

Verksamheten beräknas starta

Anmälan avser
Ny verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

Annat:

Verksamhetsbeskrivning
Ny verksamhet: Ge en kort beskrivning av verksamheten. Redogör för planerad verksamhet och åtgärder i tekniskt hänseende som
råvaror, produktionsmetoder, produktionskapacitet/producerad mängd, kemikaliehantering, kapacitet, emissioner, reningsanläggning,
driftförhållanden, energiförbrukning m.m.
Ändring av befintlig verksamhet: Beskriv den ändring som anmälan avser och varför ändringen görs.

Fortsätt gärna på bilaga nr

Lokalisering
Beskriv den närmaste omgivningen. Ange avstånd till närmaste bostadsområde och annan störningskänslig omgivning. Ange hur området
klassas i gällande detaljplan.

Fortsätt gärna på bilaga nr:
Nästa sida

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Påverkan/störning
Luft: Beskriv vilka utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden, föroreningsinnehåll och utsläppspunkter.
Vatten: Vad gäller vatten och avlopp bör uppdelning ske på processvatten, sanitärt vatten och dagvatten. Ange mängd avloppsvatten
och föroreningsinnehåll.
Buller: Beskriv möjliga bullerstörningar.

Fortsätt gärna på bilaga nr:

Åtgärder för att minska störning
Redovisa vilka åtgärder ni tänker vidta för att minska verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön

Fortsätt gärna på bilaga nr::

Följande ska bifogas
Information om eventuell annan faktureringsadress än ovan

Bilaga nr _________

Situationsplan, karta eller liknande

Bilaga nr _________

Ritning över verksamheten

Bilaga nr _________

Processchema

Bilaga nr _________

Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad

Bilaga nr _________

Avfallsförteckning med EWC-kod

Bilaga nr _________

Övrigt

Bilaga nr _________

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifter i denna anmälan kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se eller
via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

Att anmäla en miljöfarlig verksamhet
Innan en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig ska starta eller ändras, ska en anmälan
upprättas. Den som är ansvarig för verksamheten ska underteckna anmälan. Två exemplar av
anmälan ska sedan skickas till Miljöförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten startar, om
inte tillsynsmyndigheten medger en kortare tid.
Vad ska ingå i anmälan:
• Uppgifter om företagets namn och adress och andra kontaktuppgifter. Om verksamheten
har ett annat namn än företagsnamnet eller om fakturaadressen skiljer sig från företagets
adress ska även det anges.
•

En beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas och vilka miljö- och hälsorisker som
kan uppstå i eller i anslutning till verksamheten. Ange omfattningen av verksamheten och
vilka tider den är i gång. Hur omgivningen kan påverkas t.ex. genom störningar i form av
utsläpp, buller, lukt, damning ska också anges. Om skyddsåtgärder har vidtagits eller planeras
ska det redovisas. Det kan vara t.ex. bullerskydd, reningsutrustning för att minska utsläpp,
åtgärder för att ta hand om ofrivilliga utsläpp eller läckage.

•

Det ska även finnas en lägesbeskrivning med situationsplan samt en redovisning av hur
verksamheten uppfyller de allmänna hänsynsreglerna. Vilka uppgifter som behöver vara med
varierar beroende på vilken verksamhet som ska anmälas. Därför behöver varje företag själv
ta fram och skicka med de uppgifter som gäller för sin verksamhet.

•

Tänk på att om anmälan är väl utformad och verksamheten och dess miljöpåverkan är
noggrant beskrivet kommer Miljöförvaltningen att kunna handlägga anmälan snabbare.

Klassning av verksamheten
Om verksamheten är anmälningspliktig har den en sifferkod som anger hur verksamheten ska
klassas. Vilken denna verksamhetskod eller sifferkod är framgår av Miljöprövningsförordning
(SFS 2013:251).
Ta kontakt med Miljöförvaltningen om ni är osäkra på hur er verksamhet ska klassas.
Mer information
Mer om Miljöbalken och dess förordningar och annan lagtext finns att läsa på www.notisum.se.
Om du har frågor om miljöfarlig verksamhet eller din anmälan ring tfn: 033-35 30 00 eller skicka
e-post till miljo@boras.se

Tillbaka till första sidan

