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ANMÄLAN
Om miljöfarlig verksamhet

Anmälan avser
Ny verksamhet

Befintlig verksamhet

Ange verksamhetens kod

Verksamheten beräknas
starta:

Ändring av verksamhet

Uppgifter om företaget/sökande
Företagets namn/företagarens namn:

Organisationsnummer eller personnummer:

Adress:

Postnummer och ort:

Ansvarig person/firmatecknare:

Telefon:

E-postadress:

Mobilnummer:

Uppgifter om anläggningen
Anläggningens namn (t.ex. namn på verksamheten eller platsen):

Fastighetsbeteckning:

Besöksadress:

Postnummer och ort:

Kontaktperson i miljöfrågor:

Telefon:

E-postadress:

Mobilnummer:

Faktueringsadress
Jag vill att fakturor skickas till den adress jag angivit under:
Uppgifter om företaget/sökande

Uppgifter om anläggningen

Särskild fakturaadress, enligt nedan

Särskild fakturaadress
Adressat:

Referens etc.:

Postadress:

Postnummer och ort:

Bilagor som ska ingå i anmälan
I förekommande fall bifoga även bilagor som anger:

Verksamhetsbeskrivning.
Produktionskapacitet/verksamhetens omfattning.

Markera med kryss vilka bilagor som bifogas.

Drifttider och transporter till och från verksamheten.

Kemikalie- och råvaruförbrukning

Redovisning av utsläpp eller andra miljöstörningar
(t ex buller, vibrationer, lukt, damning eller ljussken).

Utformning av lagringsplatser för kemikalier och farligt avfall

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

Beskrivning av avfallshantering, inklusive mängder

Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls.
Lägesbeskrivning med situationsplan och redogörelse för
störningskänsliga verksamheter, vattenskyddsområde,
vattentäkter och skyddad natur.

Beskrivning av reningsanläggning
Cisterner för brandfarliga vätskor, se särskild blankett
Köldmedieanläggningar, se särskild blankett
Annat:

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av behörig firmatecknare
NK_BOM_20180525

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Postadress

Besöksadress

Bygg- och miljönämnden Estunavägen 14
Box 808
761 28 Norrtälje

E-postadress

Telefon

Telefax

Webb

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

0176-710 00

0176-716 70

norrtalje.se
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Handläggning och beslut
Beslut i ärendet kan inte fattas förrän anmälan är komplett inlämnad.

Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift, för handläggning av ärendet enligt miljöbalken. Denna anmälan tidsdebiteras
utifrån fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på norrtalje.se/avgifter. Taxan kan även
beställas via Kontaktcenter, telefon 0176-710 00.

Skicka eller mejla in din anmälan och bilagor:
Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje
eller
skanna in din anmälan till pdf-format
och mejla den till bygg.miljonamnden@norrtalje.se

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679

Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig nämnd
om du vill veta mer.
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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. Anmälan ska sedan
skickas till bygg- och miljökontoret 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 eller
anläggningen har ett annat namn än företagsnamnet eller om fakturaadressen skiljer sig från
företagets adress ska även detta 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 igång. Hur omgivningen kan påverkas t ex genom störningar i form av utsläpp, buller, lukt,
damning etc, ska också anges. Om skyddsåtgärder har vidtagits eller planeras ska detta
redovisas. Det kan vara t ex. bullerskydd, reningsutrustning för att minska utsläpp, eller 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.
De bilagor som anges i den vänstra kolumnen på anmälningsblanketten, ska alltid bifogas med
anmälan.

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
(2013:251).
Ta kontakt med bygg- och miljökontoret om du är osäker på hur er miljöfarliga verksamhet ska
klassas.

Mer information
Mer om miljöbalken och dess förordningar och annan
lagtext finns att läsa på www.notisum.se och www.tofr.info.
Om du har frågor om miljöfarlig verksamhet eller din
anmälan är du välkommen att höra av dig.
Telefon: 0176-710 00
E-post: bygg.miljonamnden@norrtalje.se
Bygg- och miljönämnden

