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Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken samt
10 och 11 §§ miljöprövningsförordningen

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Administrativa uppgifter

Anläggningens namn:

Organisationsnummer:

Besöksadress:

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress:

Postnummer:

Telefon

Mobiltelefon:

Ort:

E-post:
Kontaktperson:

Telefon:

Mobiltelefon:

Faktura adress om annan än ovan

Anmälan avser

Huvudsaklig verksamhet

Ny verksamhet
Befintlig verksamhet

Kod 1) :

Ändring/komplettering av befintlig verksamhet

1) Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Verksamhetsbeskrivning

Beskriv i korthet produkter, produktionsmetoder, produktionskapacitet/producerad mängd,
driftförhållanden, arbetstider, tidplaner m m.

Bifoga ritningar över verksamheten i bilaga 2.
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Gällande beslut eller råd enligt miljöbalken, miljöskyddslagen eller lagen om
kemiska produkter
Ange om det finns gällande beslut eller råd för verksamheten. Ange beslutens datum och
beslutsmyndighet. Ange kort innebörden av beslutet.

Lokalisering mm
Avstånd bostäder

Avstånd fritidsområde

Avstånd vattendrag

Avstånd vattentäckt

Avstånd annan känslig verksamhet eller område (ange vilket)
Överensstämmer med detaljplan

Ja

Skyddsområde för vattentäkt

Nej

Ja

Nej

Transporter, buller och utsläpp

Ange hur transporter till och från företaget normalt sker

Beskriv tänkbara bullerkällor, bullermätningar bilaga 7 samt eventuella bullerkämpande åtgärder

Utsläpp till luft

Ja

Nej

Ja

Nej

Utsläpp till vattendrag
Utsläpp till dagvatten

Ja

Nej

Ja

Nej

Utsläpp till spillvatten

Typ av utsläpp

Reningsanläggning (bilaga krävs)

Typ av utsläpp

Oljeavskiljare

Typ av utsläpp

Oljeavskiljare

Typ av utsläpp

Oljeavskiljare

Bränslehantering
Underjordisk cistern*
Cistern ovan mark*

Ja
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Fettavskiljare

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Fettavskiljare
Fettavskiljare

Annan rening (bilaga krävs)
Annan rening (bilaga krävs)

Antal

Volym

Antal pumpar

Antal

Volym

Antal pumpar

Drivmedel

Diesel

Annan rening (bilaga krävs)

Förbrukning/år

Bensin

E85

Gas

Annat, ange

* Om oljecistern finns markera cisternens placering i bilaga 1.
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Energi

Ange total energiförbrukning per år:
El:

Typ:__________________________________

Olja:

Typ:__________________________________

Gas:

Typ:__________________________________

Träbränsle:

Typ:__________________________________

Fjärrvärme

Typ:__________________________________

Övrigt

Typ:__________________________________

Ange om energianvändning sker i processen och i så fall energiförbrukning per år.

Ange hur uppvärmning av lokaler sker.

Råvaror och kemiska produkter

Ange nedan de råvaror och kemiska produkter som används. Bifoga 16 punkters varuinformationsblad (KIFS 1998:8) för alla råvaror/ kemikalier i bilaga 3.
Namn
Sammansättning
Mängd/år
Användningsområde

Beskriv på vilket sätt råvaror och kemiska produkter hanteras och förvaras.

Farligt avfall.

Ange det farliga avfall som uppkommer från verksamheten. Se avfallsförordning SFS 2001:1063
för EWC-kod.
Avfallstyp
EWC-kod
Mängd/år
Ursprung
Transportör
Mottagare

Beskriv på vilket sätt farligt avfall hanteras och förvaras.
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Övrigt avfall

Ange vilket övrigt avfall som uppkommer, eller sådant material som går till återvinning:
Material/Avfall
Mängd/år
Omhändertagande
Transportör

Övriga upplysningar

Övriga uppgifter som inte har redovisats ovan, förklaringar, motiveringar, hänsynsreglerna
bilaga 5, ect.

Kontrollfrågor

Beskriv kort den kontroll av verksamheten som ska ske, förutom egenkontroll enligt förordningen
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Redogör kort för mätningar, provtagningar,
skötselrutiner, journalföring m m.

Kontrollprogram bifogas, bilaga 8
Kontrollprogram lämnas till Bygg- och miljöavdelningen senast ______________________

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan (1 och 2 obligatoriska)
Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande
Bilaga 3: 16 punkters varuinformationsblad
(KIFS 1998:8)

Bilaga 2: Ritning över verksamheten
Bilaga 4: VA-ritning

Bilaga 5: Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 6: Analysprotokoll

Bilaga 7: Bullermätning

Bilaga 8: Kontrollprogram

Bilaga 9:

Bilaga 10

Underskrift
___________________________________________________________________
Ort och datum
_____________________________
Underskrift

__________________________________
Namnförtydligande

Anmälan skickas till
Kalix kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelning, 952 81 Kalix, i två

exemplar minst 6 veckor före verksamheten planeras starta
Avgift
Handläggningsavgift för anmälan enligt miljöbalken debiteras enligt fastställd taxa antagen
kommunfullmäktige. Taxan finns i sin helhet på Kalix kommuns hemsida www.kalix.se
Uppgifterna kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL)
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Information om anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 §
miljöbalken (1998:808) samt 10-11 §§ miljöprövningsförordningen
(2013:251)
Miljöfarlig verksamhet
De miljöfarliga verksamheterna indelas i tre grupper efter storlek och hur miljöstörande
verksamheten är;
-

Tillståndspliktiga verksamheter, sk A- och B- verksamheter, tillstånd söks hos
mark- och miljödomstolen respektive länsstyrelsens miljöprövningsdelegation

-

Anmälningspliktiga verksamheter, sk C-verksamheter, anmälan görs till
kommunal tillsynsmyndighet, Samhällsbyggnadsnämnden i Kalix kommun

-

Övriga verksamheter

Vilka miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga regleras i
miljöprövningsförordningen (2013:251) Ändringar i redan tillståndsgivna eller anmälda
verksamheter kan vara anmälningspliktiga. Rådgör med Samhällsbyggnadsförvaltningens
bygg- och miljöavdelning innan ändringar genomförs.
Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken
Anmälan ska göras i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startas eller åtgärder
vidtas till Samhällsbyggnadsnämnden.
Anmälan ska vara skriftlig. Kompletta anmälningshandlingar minskar risken för att
handläggningen av anmälan ska fördröjas. En anmälan ska innehålla de uppgifter,
ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för Samhällsbyggnadsnämnden ska
kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens art, omfattning och miljöeffekter.
Anmälningshandlingarna ska lämnas i två exemplar till Samhällsbyggnadsnämnden.
Blankett som kan användas vid anmälan enligt miljöbalken finns på Kalix kommuns
hemsida www.kalix.se alt. kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och
miljöavdelning via kommunens växel, tel 0923 – 65000.
Om anmälningspliktiga verksamheter startas innan en anmälan gjorts kan ärendet
komma att överlämnas till åklagarmyndigheten för misstanke om brott.
Handläggning av ärendet
När anmälan kommer in görs en genomgång för att se att anmälan är komplett.
Eventuellt måste den kompletteras med ytterligare uppgifter. I enstaka fall kan anmälan
behöva kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning.
De statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha
ett särskilt intresse i saken ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning ges tillfälle att
yttra sig över anmälan. Det sker genom att Samhällsbyggnadsnämnden skickar anmälan
för yttrande till t ex länsstyrelsen samt att en kungörelse i regel sätts in i tidningen där
information om anmälan lämnas och möjlighet att lämna synpunkter/yttra sig. Om det
kommer in yttranden får den som gjort anmälan möjlighet att bemöta dessa. När
anmälningsärendet är tillräckligt utrett meddelar Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut.
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En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan
gjorts, om inte Samhällsbyggnadsnämnden meddelar/beslutar om något annat.
Beslutet kan innebära att Samhällsbyggnadsnämnden meddelar att verksamheten:
• Föranleder ingen åtgärd
• Föreläggande om försiktighetsmått/åtgärder
• Föreläggande om att söka tillstånd
• Förbud
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om föreläggande eller förbud kan överklagas till
Länsstyrelsen. Som tillsynsmyndighet kan Samhällsbyggnadsnämnden även senare ställa
krav på verksamheten/förelägga verksamheten om att vidta åtgärder.

DET HÄR HÄNDER MED ANMÄLAN
-

Anmälan lämnas i två exemplar till Samhällsbyggnadsnämnden senast sex
veckor innan verksamhet startas

-

Samhällsbyggnadsnämnden begär eventuellt kompletteringar

-

Anmälan kompletteras

-

Anmälan skickas ut på remiss till berörda myndigheter, och i regel kungörs
anmälningsärendet i tidningarna

-

Sökanden bemöter ev. inkomna synpunkter

-

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut

-

Eventuellt överklagas beslutet (med de efterföljande processer detta medför)

Avgift för handläggning av anmälan enligt miljöbalken och årlig avgift för tillsyn
Samhällsbyggnadsnämnden debiterar avgift för handläggning av anmälningsärende samt
debiterar eventuella annonskostnader för kungörelser.
Avgift för handläggning tas ut enligt taxa för Samhällsbyggnadsnämndens prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av Kommunfullmäktige i Kalix kommun. Taxan
hittar ni på hemsidan www.kalix.se.
Samhällsbyggnadsnämnden bedriver tillsyn över anmälningspliktiga miljöfarliga
verksamheter enligt miljöbalken. Anmälningspliktiga verksamheter betalar en årlig avgift
för miljötillsynen. Avgift tas ut enligt samma taxa som ovan.
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