Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm
Telefon 0485-880 00
Telefon / Besökstid vardagar 8.00-16.00

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Avfall
Enligt 9 kap 6 § Miljöbalken, samt
Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Anmälan avser
Befintlig verksamhet
Ändring av befintlig verksamhet
Ny verksamhet, med beräknat startdatum: ___________________
Typ av verksamhet enligt 29 kap MPF (2013:251), t ex mellanlagring, bearbetning, biologisk behandling

Verksamhetskod, enligt MPF (2013:251), se förklaring under Viktig information

Verksamhetsutövare
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnr/Postort

Kontaktperson

Telefon/Mobiltelefon

E-post

Fastighet
Anläggningens namn (verksamhets namn eller plats)

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Personnummer/Organisationsnummer

Besöksadress

Postnr/Postort

Kontaktperson
Telefon/Mobiltelefon

E-post

Verksamheten
Typ och beskrivning av verksamheten

Verksamheten är lokaliserad
Utanför planlagt område
Inom detaljplanelagt område

Inom område där särskilda bestämmelser gäller (t ex
vattenskyddsområde)

Utsläpp
Beskriv hur dagvatten avleds

Störningar till omgivningen
Beskriv vilka störningar till omgivningen som kan vara relevanta för er verksamhet, t ex buller, vibrationer, damning, ljussken, lukter från
verksamheten. Ange åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att minska störningarna.

Avfall
Avfallsslag

Årlig mängd
(kg, liter eller antal)

Avfallskod

Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna efterföljs (2 kap Miljöbalken)
Bevisbörderegeln § 1 - Verksamhetsutövaren har bevisbördan och ska visa att hänsynsreglerna följs (t ex genom egenkontroll)

Kunskapskravet § 2 - Den som driver en verksamhet ska ha tillräcklig kunskap så att människor och miljö skyddas

Försiktighetsprincipen § 3 - Verksamhetsutövare ska använda bästa möjliga teknik, samt utföra de skyddsåtgärder och vidta de
försiktighetsmått som krävs, för att förebygga eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön

Produktvalsprincipen § 4 - Användning av produkter som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön ska undvikas och ersättas
med mindre farliga produkter.

Kretsloppsprincipen § 5 - Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt så att förbrukningen och avfallet minimeras.
Mängden skadliga ämnen i material och produkter ska minska, liksom de negativa effekterna av avfall.

Lokaliseringsprincipen § 6 - En plats ska väljas så att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljö

Egenkontroll
Utgå från kraven i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och beskriv vilka kontroller som behövs i verksamheten
för att förhindra onödiga störningar som kan påverka miljön eller skapa olägenhet för närboende. Redogör för rutiner för mätningar,
provtagningar, besiktningar, journalföring med mera. Beskriv de rutiner som finns för fortlöpande kontroll och för att förhindra störningar på
yttre miljön i händelse av spill eller haveri.

Bilagor som ska medfölja anmälan
Visa anläggningens placering på fastigheten. Redogör för verksamhetens läge
Karta
(avstånd och riktning) i förhållande till bostäder, andra störningskänsliga
verksamheter, vattenskyddsområde, vattentäkter, skyddad natur och liknande
som kan ha betydelse för anmälan.
Lägesbeskrivning med
situationsplan

Redovisa placering av t ex vattendrag, brunnar, diken, cisterner, förvaring av
kemikalier, bullerkällor och annat av betydelse för anmälan.

I förekommande fall, bifogas även följande bilagor: Markera med kryss vilka bilagor som bifogas
Provtagningsresultat
Provtagningsplan
Annat:
Avgift
Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige i Borgholms kommun och betalas i efterskott mot faktura.
Viktig information
För att anmälan ska kunna behandlas ska den vara korrekt ifylld och obligatoriska bilagor ska medfölja.
Klassning av verksamhet
En anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet är klassad efter specifika verksamhetskoder, vilka framgår av
Miljöprövningsförordningen (2013:251) som är indelad i kapitel utifrån typ av miljöfarlig verksamhet. Ta
kontakt med miljöenheten i Borgholms kommun om ni är osäkra på klassningen av er miljöfarliga verksamhet.
Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av
felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
Underskrift
Namn

Datum

Sökandes underskrift

