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Skickas till 

Överkalix kommun 

Bygg- och miljökontoret 

956 81 ÖVERKALIX 

 

1. Anläggningen  

Anläggningens namn 

      

Fastighetsbeteckning 

      

Besöksadress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

Fastighetsägare 

      

Telefonnummer till fastighetsägaren 

      

Sifferkod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)  

      

Verksamheten förväntas starta den: 

      

 

2. Verksamhetsutövare 

Namn 

      

Organisationsnummer 

      

Adress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

E-postadress 

      

Skriftlig kommunikation sker helst med 

 E-post   Brevpost 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) 

      

Mobiltelefon 

      
 

3. Faktureringsadress 

 Samma som verksamhetsutövarens     Samma som anläggningens   Annan adress, fyll i nedan 

Namn 

       

Ev. referensnummer 

      

Faktureringsadress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

 

  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 



Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

enligt 1 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) 

 

 
 

Sida 2 av 7 
 

4. Verksamhetsbeskrivning 

Vänligen beskriv vad som ska produceras, produktionsmetoder och planerad produktion per år eller i 

förhållande till verksamhetskoden samt driftförhållanden (arbetstider etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

En bilaga med planritning över verksamheten ska bifogas till anmälan. På ritningen ska t.ex. plats för 

kemikalier, avfall, cisterner, golvbrunnar och processutrustning markeras.  

 

5. Uppgifter om verksamhetens lokalisering 

Vänligen beskriv den närmre omgivningen, t.ex. avstånd och riktning till närmaste bostäder, vattendrag och 

rekreationsområden samt värdefulla natur- och kulturmiljöer eller till annan störningskänslig verksamhet 

såsom t.ex. vattenskyddsområde. Ange även hur området runt om klassas i gällande detaljplan.  Beskriv 

även varför valet av plats har gjorts (vid nyetablering).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bilaga med situationsplan/karta över verksamhetens placering ska bifogas till anmälan. På ritningen 

ska byggnader för produktion, förråd, ledningskartor med läge för avloppsutsläpp och ev. 

reningsanläggningar markeras ut.  

 

  



Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

enligt 1 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) 

 

 
 

Sida 3 av 7 
 

6. Gällande miljöbeslut 

 Inga gällande beslut finns för verksamheten 

 Gällande beslut finns         

Vänligen ange beslutens datum och utfärdare  

      

      

      

 

7. Uppgifter om råvaror och kemiska produkter 
Produktens namn (ange CAS-nummer) Användningsområde Mängd per år 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

8. Hantering av råvaror och kemiska produkter 

Vänligen beskriv hur ni hanterar och förvarar råvaror och kemiska produkter. Ange även vilka 

skyddsåtgärder som finns, t.ex. invallningar för att förhindra läckage 
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9. Uppgifter om cisterner och köldmedia 

 Cistern för lagring av brandfarliga vätskor finns  

           Kontrollrapport bifogas 

 Cistern för lagring av brandfarliga vätskor ska installeras eller har installerats     

           Situationsplan med cisternens placering utmarkerad bifogas     

           Kopia på tillverkningsintyg bifogas 

           Kopia på installationsbesiktning bifogas 

 Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia finns 

           Kontrollrapport bifogas 

 Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia ska installeras 

           Installation om anläggningen skickas till miljökontoret innan installationen sker 

 

10. Uppgifter om farligt avfall 
Avfallstyp Avfallskod* Ungefärlig 

mängd per år 

Transportör Mottagande 

anläggning 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*Avfallskod enligt avfallsförordningen (2011:927)       
11. Hantering av farligt avfall 

Vänligen beskriv hur ni hanterar och förvarar det farliga avfallet. Ange även vilka skyddsåtgärder som finns, 

t.ex. invallningar för att förhindra läckage 

 

 

 

 

 

 



Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

enligt 1 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) 

 

 
 

Sida 5 av 7 
 

 

12. Uppgifter om övrigt avfall (som går till återvinning, t.ex. brännbart, plast etc.) 
Avfallstyp/material Avfallskod* Mängd per år Transportör 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

13. Uppgifter om utsläpp till vatten 
Processavloppsvatten                           

 Ja           Nej                       Uppskattad processvattenmängd per år (m3) ……………………… 

Typ av avloppsvatten, vänligen ange vilka processer som ger upphov till processavloppsvattnet: 

 

 

Rening av processvatten 

 Finns inte           Oljeavskiljare           Annan reningsanläggning, beskriv nedan 

 

 

Vänligen bifoga teknisk beskrivning och ange reningskapacitet samt ange typ av oljeavskiljare 

 

14. Åtaganden för att minska utsläppen 

Vänligen beskriv vad ni gjort för åtgärder eller som ni planerar att vidta för att begränsa utsläppet av 

föroreningar till vatten. Bifoga ritningar över spill-, process- och dagvattennätet.  
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15. Uppgifter om utsläpp till luft
Var i verksamheten sker utsläpp till luft? 

Vilken typ av utsläpp förekommer (t.ex. stoft, lösningsmedel, damm, luft)? 

Finns någon reningsutrustning? Vänligen beskriv utrustningen nedan, bifoga teknisk beskrivning av 

reningskapaciteten 

16. Uppgifter om buller
Förekommer buller i verksamheten?

Ja  Nej

Om ja, hur kan bullret påverka omgivande miljö (naturmiljö, närliggande bostadsområde etc.)?

Görs några åtgärder för att minska bullret?
  Ja, vänligen beskriv nedan Nej
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17. Uppgifter om kontrollprogram
Finns ett kontrollprogram? 

 Ja           Nej      

Är verksamheten ändrad från A- eller B-anläggning till C-anläggning? 

 Ja           Nej  Om ja, från vilket år? ………………………….. 

Har kontrollprogrammet fastställts av tillsynsmyndigheten? 

 Ja           Nej 

Handläggning 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska vara kommunen tillhanda senast 2 veckor innan 

verksamheten ska starta. Vänligen skicka in en fullständigt ifylld blankett. Om viktiga 

uppgifter saknas kan vi fråga om kompletteringar, vilket förlänger handläggningstiden. 

Detta innebär att det kan ta längre tid innan ni får ett beslut från oss.  

Avgift 

Vid anmälan om ändring av A-, B- eller C-verksamhet tar kommunen ut en avgift 

motsvarande nedlagd handläggningstid, enligt taxa inom miljöskyddskontrollens område. 

Behandling av personuppgifter 

Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun ansvarar för behandling av dina 

personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi behandlar dina 

personuppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och 

kommunicera handlingar med dig. Läs gärna mer på www.overkalix.se/gdpr. 

Förenklad delgivning
Kommunen kan komma att använda förenklad delgivning för att delge er handlingar i ert 
ärende. Mer information om förenklad delgivning hittar ni under 
http://overkalix.se/kommun/miljoavdelning/delgivning/. 

Underskrift av verksamhetsutövaren 

……………………………………………… 
Ort och datum 

……………………………………………… 
Namnteckning 

……………………………………………… 
Ev. titel 

……………………………………………… 
Namnförtydligande 
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