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Upplysning om ny verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet 
Enligt § 32 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Verksamhetsutövare fram till övertagande 

Namn på verksamheten 

Registrerat firmanamn för tidigare verksamhetsutövare Person-/organisationsnummer 

Fastighetsbeteckning där verksamheten är belägen Besöksadress 

Gällande tillstånd eller anmälan för verksamheten 

Beslutande myndighet Kryssa i aktuell ruta 

☐   Tillstånd    ☐   Anmälan

Datum för beslutet Diarienummer 

Ny verksamhetsutövare efter övertagande 

Namn på verksamheten Datum för övertagande 

Registrerat firmanamn för ny verksamhetsutövare Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer/postadress 

Telefon kontaktperson, dagtid E-post till kontaktperson 

Faktura E-post till kontaktperson 

Fakturaadress (om annat än ovan) 

Fakturamottagare Adress 

Postnummer Postadress 

Ev. kod/referens Person-/organisationsnummer 

Uppgifter för avgifter och tillsyn för verksamheten 

Kryssa för aktuell förhållande 

☐   Verksamheten kommer att i huvudsak bedrivas på samma sätt som tidigare. 

☐   Verksamheten kommer att förändras på ett sätt som påverkar tillsyn och avgifter för verksamheten. En 

beskrivning av förändringar bifogas denna skrivelse.  

Avgift och övrig info 

En avgift för handläggningen av anmälan tas ut enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Information om 
detta hittar du på vår hemsida www.bastad.se 

Lagstöd 
Enligt 32 § Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den nye 
verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om övertagande av en verksamhet som är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt samma förordning eller enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 
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Underskrift av sökande 
Ort och datum 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 

Ifylld blankett skickas till: 

Samhällsbyggnad
Båstads kommun 
269 80 BÅSTAD

samhallsbyggnad@bastad.se

B

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se        

mailto:samhallsbyggnad@bastad.se
http://www.bastad.se/
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