Anmälan om miljöfarlig
verksamhet
Anmälan ska göras minst sex veckor innan
verksamheten startar

Anläggning – lokal, utrymme eller plats där verksamheten bedrivs
Namn
Adress
Postnummer och postort
Kontaktperson

Telefon-/mobilnummer

E-postadress
Datum för verksamhetsstart

Vid tillfällig verksamhet, ange datum för upphörande

Företaget – det bolag eller den enskilda firma som bedriver och ansvarar för verksamheten
Namn

Organisations- eller personnummer

Adress
Postnummer och postort
Firmatecknare

Telefon-/mobilnummer

E-postadress

Fakturauppgifter – den adress som fakturan ska skickas till om annan än till företaget
Namn
Adress
Postnummer och ort
Referensnummer eller annan information som ska stå med på fakturan
För Mölndals stads verksamheter ange även:
GEM
Fakturaval (välj endast ett alternativ):
 Faktura med post
 Faktura med e-post

Ansvar

 E-faktura (Anmäl e-faktura till din bank)

Anmälan avser
Ny verksamhet

Ändring av verksamhet

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17

Övertagande av verksamhet

Postadress: Miljöförvaltningen Mölndals stad, 431 82 Mölndal
E-post: miljo@molndal.se

Telefon: 031-315 10 00

Verksamheten
Typ av verksamhet samt verksamhetskod (Miljöprövningsförordningen)
Beskrivning av verksamhet

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd per år

Sort

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd per år

Sort

Process/produktionsmetod
Beskrivning av process/produktionsmetod

Bilaga nr:

Kemikalier
Kemikalier hanteras

Kemikalier hanteras inte

Tillverkningen/hanteringen är anmäld till
Kemikalieinspektionen
Bilaga nr:

Verksamheten har egen tillverkning eller import av
kemikalier

Utsläpp
Avlopp
Verksamheten har industriellt utsläpp

Verksamheten är ansluten till egen anläggning

Mängd spillvatten till kommunalt nät (m3/år)
Luft
Verksamheten avger luftutsläpp

Verksamheten avger inte luftutsläpp

Buller
Ljudalstrare/typ av ljud

Under vilka tider bullret pågår

Bilaga nr:
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Rening
Rening för vatten 

Finns

Saknas

Ej aktuellt

Finns

Saknas

Ej aktuellt

Beskrivning av rening för vatten

Rening för luft 
Beskrivning av rening för luft

Bilaga nr:

Mätning och kontroll
Beskrivning av process/produktionsmetod

Bilaga nr:

Avfall
Typ av avfall/EWC-kod

Mängd/år

Sort

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Transportör av avfall
Bilaga nr:

Energi
Olja 

Mängd per år

Sort

Biobränsle 

Mängd per år

Sort

El 

Mängd per år

Sort

Bilaga nr:
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Bilagor som ska bifogas (om de är aktuella):
Beskrivning av mätning och kontroll
Beskrivning av process/produktionsmetoder
Beskrivning av reningsmetoder
Beskrivning av utsläpp
Förteckning över avfall
Kemikalieförteckning med namn/typ av kemikalie samt årsförbrukning
Situationsplan över fastigheten (anläggningens placering, produktionslokal, förråd etc. samt ev. avloppsutsläpp och
reningsanläggning)

Övriga upplysningar

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Viktig information!
Personuppgiftslagen (1998:204), PUL
De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas enligt
bestämmelserna i PUL.
Avgift
För handläggningen av anmälan tar vi ut en fast avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiftens storlek beror på typ av verksamhet och omfattning. För mer information kontakta
miljöförvaltningen.
Anmälningsplikt och verksamhetskod
Samtliga anmälningspliktiga C-verksamheter finns angivna i Miljöprövningsförordningen, där även
verksamhetskoden är angiven.
Egenkontroll
Verksamheter som är anmälningspliktiga är skyldiga att ha en dokumenterad egenkontroll. Exempel
på vad som ska ingå i egenkontrollen är bl.a. ansvarsfördelning, förteckning över kemiska produkter
samt rutiner för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Mer information om vad
egenkontrollprogram ska innehålla finns i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll.
EWC-kod
Alla typer av avfall betecknas med en s.k. EWC-kod. EWC-koderna finns angivna i bilaga 4
Avfallsförordning (2011:927). Verksamhetsutövare och avfallslämnare är skyldiga att klassificera sitt
eget avfall, och förse varje avfallsslag med korrekt EWC-kod.
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