Sida 1(3)

Ifylld anmälan skickas till:

Dalslands miljö &
energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

(Plats för miljö- och energikontorets stämpel)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet, s.k. C-anläggning
Befintlig verksamhet.
Planerad verksamhet. Beräknat startdatum:
Ändring av verksamhet. Datum för ändring:
C-verksamheter är anmälningspliktiga till den lokala tillsynsmyndigheten och listas i Miljöprövningsförordningen
(2013:251) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Där anges också verksamhetens SNI-kod. EWC-kod för
avfall anges i bilaga 2 till renhållningsförordningen (1998:902) samt bilaga 2 i förordningen om farligt avfall
(1996:971). Förordningarna kan hämtas gratis på www.notisum.se.

Verksamhetsutövare
Företag:

Organisationsnummer:

Besöksadress:

Ort:

Fakturaadress:

Box:

Postnr och postadress:

Verksamhetsansvarig:

Telefon:

Fax:

E-postadress:

Fastigheten

(Situationsplan över fastigheten skall bifogas!)
Fastighetsbeteckning:
Lokalyta (ej kontors- och personalutrymmen), m2:
Fastighetsägare:

Telefon:

Verksamheten

Typ och beskrivning av verksamhet:

SNI-kod:

Varuslag/produkt/tjänst (1):

Mängd/år:

Varuslag/produkt/tjänst (2):

Mängd/år:

Varuslag/produkt/tjänst (3):

Mängd/år:

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Reviderad: 2019-01-04

Telefon
0530–939430

E-post
kansli@dalsland.se

Ändrad av: AO

Org. nr.
222000-0877
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Verksamheten, forts.

Beskrivning av process/produktionsmetod:

Beskrivning av anmäld ändring samt varför ändring vidtas:

Kemikaliehantering
Verksamheten har egen tillverkning eller
importerar själva kemikalier.

Tillverkningen/importen är anmäld till
Kemikalieinspektionen.

I lokalerna finns anläggning med köldmedium.
Kontrollrapport bifogas.

I lokalerna finns cistern för drivmedel eller
eldningsolja. Anmäls på separat blankett.

Bilaga bifogas med kemikalier/kemiska
produkter som används i verksamheten, inkl.
namn, typ och förbrukning/år.

Inga kemikalier hanteras i verksamheten.

Utsläpp och störningar
Avlopp

Mängd spillvatten i kommunalt nät,
m3/år:
Verksamheten har industriellt
utsläpp.

Verksamheten är ansluten till egen anläggning.
Reningsmetod (bilaga ska bifogas):

Luftutsläpp Vilka luftutsläpp förekommer:
Reningsmetod (bilaga ska bifogas):

Buller

Bullerkälla/källor:

Ingen luftrening
Tider bullret pågår:

Inga luftutsläpp
Ev. ljudstyrka (dBA):

Annan störning beskrivs i bifogad bilaga
(t.ex. skuggning, från vindkraftverk)

Avfall

Avfallsslag/EWC-kod:

Mängd/år: Transportör av avfall:

Bifoga hela punkten ”Avfall” som bilaga om det behövs fler rader

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Reviderad: 2019-01-04

Telefon
0530–939430

E-post
kansli@dalsland.se

Ändrad av: AO

Org. nr.
222000-0877
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Energiförbrukning
Olja
Mängd/år:

Biobränsle:
Mängd/år:

El
Mängd/år:

Fjärrvärme
Mängd/år:

Annat:
Mängd/år:

Egenkontroll

Beskriv kortfattat hur ni kontrollerar att verksamheten inte orsakar onödiga störningar eller risker för miljö och
hälsa, inklusive provtagning, mätningar, skötsel och utbildning:

Avgift
Avgift tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Anmälningsavgiften för C-objekt är för
närvarande 976 kronor per timme nedlagd handläggningstid.

Bilagor som bifogas anmälan
1

(situationsplan är obligatorisk)
Situationsplan över fastigheten.
Anläggningens placering på fastigheten, byggnader (produktionslokaler, förråd m.m).
och läge för avloppsutsläpp och eventuella reningsanläggningar ska framgå.

Behandling av personuppgifter
Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25
maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges
dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa
bestämmelser.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se.

Underskrift
Ort:

Sökandens underskrift:

Datum:

Namnförtydligande:

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Reviderad: 2019-01-04

Telefon
0530–939430

E-post
kansli@dalsland.se

Ändrad av: AO

Org. nr.
222000-0877

