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ANMÄLAN MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Miljöförvaltningen
Blanketten ska användas för anmälan av befintlig eller planerad verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen

2020-12-09

(2013:251)
Anmälningsavgift: Miljöförvaltningen kommer att ta ut en fast avgift för handläggning av er anmälan. Avgiften finns angiven i
bilaga 1 i Landskrona stads taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Anmälan ska inkomma i god tid innan: En anmälan ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas för att miljöförvaltningen ska
få möjlighet att granska den och skicka beslut i ärendet.
Kopia till Länsstyrelsen Skåne: Miljöförvaltningen kommer att skicka en kopia på er anmälan till länsstyrelsen för deras
kännedom och möjlighet till yttrande.
Verksamhetskod: Alla anmälningspliktiga C-verksamheter finns angivna i miljöprövningsförordningen (2013:251) där också
verksamheternas kod finns angiven

Ansökan avser
Planerad verksamhet med beräknat startdatum

Befintlig verksamhet

Miljönämnden kan komma att begära kompletterande uppgifter

Uppgifter om ansvarigt företag
Företag

Kontaktperson

E-post

Utdelningsadress

Besöksadress

Postnr

Ort

Faktureringsadress

Organisationsnummer

Tel växel

Tel kontaktperson

Telefax

Postnr

Ort

Fastighet för verksamheten (Situationsplan skall bifogas anmälan)
Fastighetsbeteckning

Fastigheten ägs av

Lokalyta utom kontorsoch apersonalutrymmen

Kontaktperson

Tel kontaktperson

Verksamheten
Typ av verksamhet

Kod

Beskrivning av verksamheten

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd per år

Sort

Varuslag/produktionsenhet

Mängd per år

Sort

Process/produktionsmetod
Typ

Bilaga
bifogas
Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7

Tel. 0418-47 06 00
Fax. 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se
www.landskrona.se

Bankgiro: 868-6123
Org nr: 212000-1140
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Miljöförvaltningen

Kemikaliehantering
Verksamheten har egen tillverkning
eller import av kemikalier

Inga kemikalier hanteras

Tillverkning resp import är anmäld till
Kemikalieinspektionen

Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier eller kemiska produkter, som används i
verksamheten beskrivs i bilaga där typ, namn och förbrukning per år anges

Utsläpp
Avlopp

Verksamheten har
industriellt utsläpp

Volym spillvatten i kommunalt nät i m3 per år

Luft

Verksamheten avger inget luftutsläpp

Bilaga
bifogas
Bilaga
bifogas

Verksamheten avger luftutsläpp

Ljudalstrare / typ av ljud

Buller

Verksamheten är ansluten
till egen anläggning

Tider då bullret pågår

Reningsmetod
Vatten

Reningsmetod

Reningsmetod

Luft

Rening saknas

Bilaga
bifogas

Rening saknas

Bilaga
bifogas

Avfall
Typ av avfall

Avfallskod

Mängd per år Sort

Typ av avfall

Avfallskod

Transportör av avfall

Mängd per år Sort

Bilaga
bifogas

Mätning och kontroll
Beskrivning

Bilaga
bifogas

Energiåtgång
Olja

Mängd/ år

Sort

Biobränsle

Mängd/ år

Sort

El

Mängd/ år

Sort

Fjärrvärme

Mängd/ år

Sort

Datering och underskrift
Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Ladda ner blanketten i din dator, fyll i blanketten i datorn (kräver Acrobat Reader) och spara den på din hårddisk. Utskriven,
ifylld och undertecknad blankett skickas till Miljöförvaltningen, Landskrona stad, 261 80 Landskrona
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Bilageförteckning
Bilaga nr Bilagans titel

Miljöförvaltningen

1

Situationsplan över fastigheten Obligatorisk bilaga

Kommentar

Planen skall visa anläggningens placering
på fastigheten med byggnader för
produktionslokaler, förråd etc. och läge för
avloppsutsläpp och eventuella
reningsanläggningar.

Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter

