
Anmälan/ansökan om miljöfarlig verksamhet
C-verksamheter

Postadress E-postadress Telefon Telefax
777 81 SMEDJEBACKEN miljobygg@smedjebacken.se 0240-66 00 00 0240-742 43

Anmälan/ansökan avser:

Ny verksamhet

Befintlig verksamhet

Ändring av verksamhet

Annat:
Verksamheten beräknas starta den: Ange verksamhetens kod (enligt Miljöprövningsförordningen)

Företagsuppgifter
Företagets namn/företagarens namn Person- eller organisationsnummer

Utdelningsadress Postnr och ort

Telefonnr Mobiltelefon

E-postadress

Uppgifter om anläggningen
Anläggningens namn (namn på verksamheten eller platsen) Fastighetsbeteckning

Besöksadress Postnr och ort

Telefonnr Mobiltelefon

Kontaktperson i miljöfrågor E-postadress

Fakturamottagare (om annan än företagsuppgifter)
Namn på fastighetsägare eller verksamhet Person- eller organisationsnummer

Gatuadress Postnr och ort

Ev referens

mailto:miljobygg@smedjebacken.se


Anmälan/ansökan om miljöfarlig verksamhet
C-verksamheter

Postadress E-postadress Telefon Telefax
777 81 SMEDJEBACKEN miljobygg@smedjebacken.se 0240-66 00 00 0240-742 43

Ansökan avser

Bilagor som ska ingå i anmälan I förekommande fall ska dessa bilagor
bifogas med anmälan (markera med kryss
vilka bilagor som bifogas)

Verksamhetsbeskrivning Kemikalie- och råvaruförbrukning

Produktionskapacitet/verksamhetens omfattning Utformning av lagringsplatser för kemikalier och farligt
avfall

Drifttider och transporter till och från verksamheten Beskrivning av reningsanläggning

Redovisning av utsläpp eller andra miljöstörningar
(t.ex. utsläpp till vatten, mark eller luft, störningar från
buller, vibrationer, lukt dammning eller ljussken)

Beskrivning av avfallshantering, inkl mängder

Beskrivning av miljörisker med verksamheten och vilka
skyddsåtgärder som kommer att vidtas

Cisterner för brandfarliga vätskor, se särskild blankett

Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna
uppfylls

Köldmedieanläggning, se särskild blankett

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

Annat:

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av behörig firmatecknare
Datum Underskrift Namnförtydligande

Upplysningar

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med
dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter om du går till
kommunen hemsida på adressen www.smedjebacken.se/gdpr

Anmälan ska vara komplett innan handläggningen kan påbörjas.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.

mailto:miljobygg@smedjebacken.se
http://www.smedjebacken.se/gdpr
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