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Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet
Företagsuppgifter
Företag, namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

E-postadress

Telefon dagtid

Telefon mobil

Telefax

Verksamhetskod enligt
Miljöprövningsförordning
(2013:251)

Fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare, namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Lokalerna
Vilka avtal gäller mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare vid nedläggning?

Är fastighetsägaren informerad om kommande nedläggning?

Ja

Nej

Vem kommer att ta över lokalen/fastigheten? Typ av verksamhet? Ska lokalen rivas?

Hur länge har nuvarande verksamhetsutövare bedrivit verksamhet på platsen?
Har lokalerna använts på annat sätt tidigare?
På följande sätt (om ja kryssats):

Ja

År
Nej

Vilka åtgärder har verksamhetsutövaren planerat att genomföra?
(Ska cisterner, ledningar, oljeavskiljare, m.m. vara kvar eller tas bort/tömmas?)

Forts nästa sida 
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Kemikalier, avfall och utrustning
Hur har förvaring av kemikalier och farligt avfall skett?

Har läckage av kemikalier eller farligt avfall skett?

Ja

Nej

Vilka kemikalier och farligt avfall finns inom fastigheten och hur planerar verksamheten att göra sig av dessa?

Hur kommer utrymmena att städas? Hur hanteras golvskurvatten?

Förorening i mark, vatten eller byggnad
Finns det skäl att misstänka förorening i mark, vatten och/eller byggnad?

Ja

Nej

Vilken typ av föroreningar kan förväntas?

Har ombyggnad skett så att det kan finnas inbyggda föroreningar? (t.ex. gjutning av betonggolv, asfaltering)
Nej
Ja, ange vilka

Har undersökningar genomförts i mark, grund- och ytvatten, sediment, inomhus m.m. inom fastigheten?
Nej
Ja, och det visar följande:

Övrigt
Övrigt om den kommande nedläggningen

Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift
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Bilagor
Till anmälan bifogas följande bilagor
Bilaga
nummer

Bilaga

Anmälan sänds till:

Miljönämnden
Box 153
301 05 Halmstad
Vid behov kan kompletterande uppgifter begäras in. Ytterliggare frågor om anmälan besvaras av Bygg- och miljöförvaltningen,
telefonnummer 035-13 70 00.
Kod enligt FMVH- bilagan: Tillstånds eller anmälningspliktiga C-verksamheter finns uppräknade i bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, där finns också verksamhetens/åtgärdens kod angiven.

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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