Anmälan av miljöfarlig verksamhet
Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom
bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld förlänger handläggningstiden.
Anmälan skickas till: Tingsryds Kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 Tingsryd.

Allmänna uppgifter
Företagets eller anläggningens namn

Organisationsnummer/personnummer

Kontaktperson

SNI-kod*

Telefon

E-post

Postadress

Postnr

Ort

Besöksadress

Ort

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

*SNI-koden finns på ditt registreringsbevis från Skatteverket

Huvudman/fakturamottagare (om annan än ovan)
Huvudman

Telefon

Adress

Postnr

Ort

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan

□ Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande
□ Bilaga 2: Ritning över verksamheten
□ Bilaga 3: Säkerhetsdatablad
□ Bilaga 4: VA-ritning

□ Bilaga 5: Miljökonsekvensbeskrivning
□ Bilaga 6: Utsläppskontroll
□ Bilaga 7: Bullermätning
□ Bilaga 8:

Tidigare beslut/förelägganden
Ange om det finns beslut/förelägganden som är relevanta för bedömningen av anmälan.

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 441 77

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

Verksamhetsbeskrivning
Sifferkod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Beskriv verksamheten och ge om möjligt en kort historik. Beskriv i korthet produktionsmetoder, produkter,
kapacitet/producerad mängd, reningsanläggningar, miljöpåverkan, arbetstider osv.

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 441 77

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

Lokalisering
Beskriv den närmaste omgivningen. Varför har just denna plats valts? Om området är detaljplanerat, ange hur
det klassas.

Ange avstånd och riktning till närmaste:
 Bostäder, skola, förskola


Dricksvattentäkt



Sjö eller vattendrag



Känsliga eller skyddade natur- eller kulturområden, friluftsområden



Övrigt

Energiförbrukning
Ange ungefärlig total energiförbrukning per år, uppdelat produktion och uppvärmning av lokal.
Uppskattad förbrukning

Energislag

Produktion/Uppvärmning

Cistern
Finns olje- eller dieselcistern? Ange volym, placering (ovan mark, i mark eller i byggnad) och eventuella
skyddsåtgärder. Markera cisternens placering i situationsplan/karta. Ange datum för senaste besiktning.

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 441 77

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

Råvaror och kemiska produkter
Ange nedan de råvaror och kemiska produkter som används. Bifoga säkerhetsdatablad, vilka ska vara reviderade utifrån gällande märkningsbestämmelser.
Namn/råvara

Användning

Hälso- och miljöskadlighet

Mängd/år

(Handelsnamnet på förpackningen eller i
säkerhetsdatabladet)

(Till vad eller i vilket sammanhang
produkten/råvaran används)

(Klassificering/information)

(Förbrukad eller omsatt mängd)

På vilket sätt hanteras råvaror och kemiska produkter? Beskriv plats för förvaring och markera på situationsplan. Beskriv också skyddsåtgärder, t. ex invallningar eller andra
åtgärder för att förhindra läckage.

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 441 77

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

Farligt avfall
Ange det farliga avfall som uppkommer i verksamheten.
Avfallstyp

EWC-kod (se bilagan till
avfallsförordningen)

Mängd/år

Ursprung
(Hur avfallet uppstår)

Transportör

Slutligt omhändertagande

Hur hanteras och förvaras farligt avfall? Beskriv plats för förvaring och markera på situationsplan. Beskriv också skyddsåtgärder t. ex invallningar eller andra åtgärder för att
förhindra läckage.

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 441 77

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

Övrigt avfall
Ange övrigt avfall som uppkommer i verksamheten, eller sådant material som går till återvinning
Avfallstyp

EWC-kod

Mängd/år

Ursprung

Beskriv hanteringen av övrigt avfall.

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 441 77

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

Transportör

Slutligt omhändertagande

Utsläpp
Beskriv systemen för avloppsvatten (processvatten, dagvatten, skurvatten, sanitärt vatten). Ange brunnarnas
placering

Förekommer utsläpp till vatten?

□ Ja

□ Nej

Om ja, vilka utsläpp förekommer? Ange var utsläppet sker, mängd per dag eller år, eventuellt
föroreningsinnehåll. Beskriv eventuella reningsanläggningar eller åtgärder för att minska föroreningarna.

Förekommer utsläpp till luft från produktionen, (transporter undantaget)?

□ Ja

□

Nej
Om ja, vilka utsläpp förekommer? Ange luftflöden, föroreningsinnehåll och utsläppspunkter. Beskriv eventuella
reningsanläggningar.

Risker och driftstörningar
Vilka risker finns för miljön och hälsan? Hur minimeras dessa risker, t. ex vilka skyddsåtgärder finns för att
förhindra läckage eller haveri? Beskriv rutin för att underrätta tillsynsmyndigheten vid driftsstörning

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 441 77

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

Buller
De föreskrivna riktvärdena för nyetablering av industri vid närliggande bostäder är:
Måndag - fredag
kl. 07.00-18.00
50 dB(A)
Kväll
kl. 18.00-22.00
45 dB(A)
Natt
kl. 22.00-07.00
40 dB(A)
Maxnivån nattetid bör inte överstiga 55 dB(A)
Finns det risk att verksamheten överskrider dessa nivåer?

□ Ja

□ Nej

Beskriv den verksamhet som kan innebära störningar.

Driftkontroll
Beskriv den driftkontroll av verksamheten som ska ske för att förhindra att onödiga störningar uppkommer.
Redogör för mätningar, provtagningar, skötselrutiner, journalföring osv.

Transporter
Redogör för vilka drivmedel som används samt omfattning och samordning av transporterna.

Hur arbetar ni med att förbättra transporter ur miljö- och hälsosynpunkt

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 441 77

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

Övrigt

Information
Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen
du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och/eller
rättelse.
OBS! Alla uppgifter måste fyllas i för att ansökan ska kunna behandlas.

Underskrift

____________________________
Ort och datum

____________________________
Underskrift

_____________________________
Namnförtydligande

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 441 77

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

