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Miljöbalken (1998:808) och kapitel 2 ”hänsynsreglerna” gäller även för verksamheter
som inte är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).

Informationen avser
Ny verksamhet

Verksamhetsutövare

Startdatum:

Befintlig verksamhet

Företag, namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon dagtid

Telefon mobil

Telefax

E-postadress

Fastigheten (situationsplan över fastigheten ska bifogas)
Fastighetsbeteckning

Lokalyta, utom kontors- och personalutrymmen

Fastighetsägare, namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Telefon mobil

Planbestämmelser (Uppgifter kan inhämtas hos byggnadskontoret)
Verksamheten är lokaliserad/lokaliseras

utanför planlagt område
till ett område där särskilda bestämmelser gäller
inom planlagt område där följande restriktioner gäller:

Verksamhet
Beskriv produktion, produktionsmetoder, -kapacitet, driftstider, transporter mm. Vid ändring beskriv i korthet.

Bilaga bifogas
Varuslag/produkt/Tjänst (använd bilaga vid många)

Mängd/år

Sort

Varuslag/produkt/Tjänst

Mängd/år

Sort

Bilaga bifogas

Forts nästa sida 
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Kemikaliehantering
Verksamheten har egen tillverkning eller import av
Ja
Nej
kemikalier

Ja, kemikalier hanteras

Tillverkning/import är anmäld till
Kemikalieinspektionen
Ja

Nej

Nej, inga kemikalier hanteras
Kemikalieförteckning bifogas (ange handelsnamnnamn, mängd/år, användningsområde, klassificering)
Utsläpp
Avlopp
Mängd spillvatten i kommunalt avloppsnät, m3/år

Verksamheten har processvattenutsläpp

Ja

Processvatten behandlas i egen reningsanläggning

Ja

Nej

Luft
Verksamheten avger luftutsläpp

Ja

Nej

Bilaga bifogas

Luftutsläpp behandlas i egen reningsanläggning

Ja

Nej

Nej

Bilaga bifogas

Buller
Ljudalstrare/Typ av ljud

Tider bullret pågår (dag, klockslag)

Reningsmetoder
Reningsmetod för vatten

Ja

Nej

Bilaga bifogas

Nej

Bilaga bifogas

Reningsmetod för luft

Ja
Annan reningsmetod för (ange):

Bilaga bifogas
Avfall och farligt avfall som uppkommer
Typ av avfall (använd bilaga vid många)

Mängd/år

Sort (kg,ton,etc)

EWC-kod

Mätning/kontroll/egenkontroll
Beskriv

Egenkontrollprogram finns

Ja

Nej

Bilaga bifogas

Energiåtgång vid verksamhet (mängd)
Olja/diesel, mängd/år

Gas/naturgas, mängd/år

Biobränsle, mängd/år

El-användning, mängd/år

Fjärrvärme, mängd/år

Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift
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Bilagor
Till anmälan bifogas följande bilagor
Bilaga
nummer

Bilaga

Situationsplan över fastigheten (obligatorisk bilaga).
1

På situationsplanen ska framgå anläggningens placering på fastigheten, byggnader för produktion, förråd,
kemikalielager, bränslehantering, avfallsförvaring etc. Läge för avloppsvattenutsläpp och ev. reningsanläggningar ska
också redovisas.

Blanketten avser information/uppgifter om verksamhet som omfattas av miljöbalkens bestämmelser och hänsynsreglerna enligt kap. 2.
Uppgifterna sänds till: Miljönämnden, Box 153, 301 05 Halmstad.
Vid behov kan kompletterande uppgifter begäras in. Ytterliggare frågor besvaras av Miljöförvaltningen, telefonnummer 035-13 70 00.
EWC-kod: Avfallskoder (EWC-koder) finns angivna i bilaga 2 till Avfallsförordningen (2001:1063).
Avgift: För tillsyn som omfattar besök på plats tas timavgift ut fastställd av kommunfullmäktige. Vissa verksamheter har även en fastställd
årlig avgift.

Halmstads kommun  Bygg- och miljöförvaltningen  Box 153, 301 05 Halmstad  Tel 035-13 70 00  Fax 035-13 70 92
Epost: miljonamnden@halmstad.se  www.halmstad.se  Org nr 212000-1215  Besöksadress  Kungsgatan 12 Halmstad

UPPGIFTER OM
miljöverksamhet

2020-10-20

4

Personuppgiftshantering, GDPR
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende.
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din
verksamhet/ärende pågår. Därefter raderas dina uppgifter.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter,
Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
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