Anmälan om miljöfarlig verksamhet
C-anläggningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett.
Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter.

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Adress
Postadress

Verksamhetsutövare
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Kontaktperson

Telefon

Fastighetsägare (om annan än verksamhetsutövare)
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Verksamhet

Typ och beskrivning av verksamhet

Lokalyta utom kontors- och personalutrymmen

m2

TJÖRN7059, v1.2, 2018-12-14

Startdatum

Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd/år

Enhet

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd/år

Enhet

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd/år

Enhet

Process- eller produktionsmetod
Typ
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Kemikaliehantering
Inga kemikalier hanteras
Kemikalier hanteras

Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier
Tillverkningen/importen är anmäld till kemikalieinspektionen

Observera! Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier/kemiska produkter som
används i verksamheten ska beskrivas i bilaga med typnamn och förbrukning per år.
Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns
Kontrollrapport för köldmedium bifogas

Utsläpp
Avlopp

Luft

Verksamheten har industriellt utsläpp.
Verksamheten är ansluten till egen avloppsanläggning

Buller

Typ av ljud

Verksamheten avger inget luftutsläpp
Verksamheten avger luftutsläpp
Under vilka tider pågår bullret

Reningsmetod

Reningsmetod för vatten

Rening saknas
Reningsmetod för luft

Rening saknas

Avfall

Typ av avfall enligt avfallsförordningen (2011:927). Sexsiffrig kod ska anges*

Mängd/år

Typ av avfall enligt avfallsförordningen (2011:927). Sexsiffrig kod ska anges*

Mängd/år

Typ av avfall enligt avfallsförordningen (2011:927). Sexsiffrig kod ska anges*

Mängd/år

Transportör av avfall

*Avfallsförordningen (SFS 2011:927)
I bilagan till avfallsförordningen finns sexsiffriga avfallskoder för olika typer av avfall.

Egenkontroll (enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll)
Egenkontrollprogram finns upprättad

Ja

Nej

Energiåtgång
Olja, mängd per år

Bilaga bifogas

Ja
Biobränsle, mängd per år

El, mängd per år

Nej
Fjärrvärme, mängd per år
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Betydande miljöpåverkan (BMP)

Om verksamheten eller åtgärden i miljöprövningsförordningen (2013:251) är markerad med (BMP) ska anmälan
innehålla de uppgifter som anges i 8§ och 9§1 miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Behövs uppgifter enligt ovan för verksamheten eller åtgärder

Ja

Nej

Om ja, redovisa uppgifter nedan

Information

Verksamhetskod
Alla anmälningspliktiga C-verksamheter finns angivna i miljöprövningsförordningen (2013:251) där också
verksamhetens verksamhetskod finns angiven.
Detta ska bifogas anmälan

•
•
•
•

Säkerhetsdatablad för de kemikalier som ska användas i verksamheten.
Skalenlig situationsplan över anläggningen.
Omgivningsbeskrivning med uppgifter om närliggande bostäder, verksamheter, recipienter (mottagare) m.m.
Teknisk beskrivning av ingående processer och eventuell reningsutrustning.

Underskrift
Datum

Ort

Namnförtydligande

Underskrift

Observera att avgift tas ut. Mer information gällande avgift finns på hemsidan under miljötaxor. Faktura skickas separat.

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Miljöavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna

Telefon: 0304-60 11 48
E-post: samhallsbyggnad@tjorn.se
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