
ANMÄLAN 
av Miljöfarlig verksamhet 
  
Miljöavdelningen 
Tel 0431 - 770 00

Postadress                      Besöksadress  Webbadress   Telefon, Telefax 
Båstads kommun  Vångavägen 2  www.bastad.se   0431-770 00,  
269 80 Båstad  269 80 Båstad  bastads.kommun@bastad.se  0431-770 20

ANMÄLAN AVSER

Företagets namn

Postnummer

Besöksadress

Organisationsnummer

Ort

Telefon

Ny verksamhet Startdatum

EXT-201-MIALUN-101202

Blanketten avser anmälan av ny eller befintlig verksamhet enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 
  
Om utrymmet i blanketten inte räcker, kan ni lämna ytterligare information i bilagor. 
  
Ni ska ha lämnat in anmälan till miljöavdelningen senast 6 veckor innan driftsstart. 
  
Blanketten skickar ni i två exemplar till Båstads kommun, Miljöavdelningen, 269 80 BÅSTAD eller lämnar i kommunhusets 
reception i Båstad, Vångavägen 2. 
  
För handläggning av anmälan tar miljöavdelningen ut en avgift enligt en särskild taxa som beslutats av kommunfullmäktige. 
  
Om ni lämnar en ofullständigt ifylld anmälan förlängs handläggningstiden. 
  
 

Befintlig verksamhet

Ändring av bef. anmälningspliktig verksamhet

Ägarbyte

Datum när verksamheten tog i drift

Datum för ändring

Datum för byte

UPPGIFTER OM FÖRETAGET

Mobiltelefon

E-post Fax

Kontaktperson namn

Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post

FAKTURERINGSADRESS
Namn

Postnummer

Adress

Organisationsnummer

Ort



FASTIGHETSUPPGIFTER
Fastighetsägare (namn)

Postnummer

Adress

Fastighetsbeteckning

Ort

Organisationsnummer

LOKALISERING (Bifoga situationsplan eller karta) 
Beskriv den närmaste omgivningen. Ange hur området klassas i gällande detaljplan. Motivera varför ni valt denna plats, vilka alternativ som finns och varför dessa 
har valts bort.  

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, skolor och annan störningskänslig verksamhet, t ex rekreationsområde och vattendrag. Ange om fastigheten är 
belägen inom ett vattenskyddsområde, och i så fall vilket.

VERKSAMHETSBESKRIVNING (Bifoga skiss över verksamheten)

Typ av verksamhet

Kod för huvudverksamhet enligt bilaga till 1998:899 Koder för ev. andra verksamheter enligt bilaga till 1998:899

Beskrivning av verksamheten

Produktionsmetoder

Produktionskapacitet

Planerad årlig produktion

Produktionstider

Vid ändring av befintlig verksamhet - beskriv ändringen



Olja, m3/år

TRANSPORTER SOM VERKSAMHETEN GER UPPHOV TILL

Fordonstyp Antal transporter per dygn/vecka/månad Tider (veckodag och klockslag

Ja, en skriftlig transportplan finns

ENERGIFÖRBRUKNING INOM VERKSAMHETEN

Fjärrvärme, kWh/år

Fastbränsle, ton/år

El, kWh/år

Naturgas, m3/år

Annat Mängd/år

Ja, en skriftlig energiplan finns

KEMISKA PRODUKTER, KÖLDMEDIA OCH CISTERNER
Egen tillverkning eller import av kemiska produkter kommer att ske

Tillverkningen/importen är anmäld till Kemikalieinspektionen

Tillverkningen/importen är anmäld till Läkemedelsverket

I verksamhetens lokaler finns anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia

Diesel: antal storlek

Eldningsolja: antal

Spillolja: antal

Annat, nämligen:

(m3)

storlek (m3)

storlek (m3)

storlek (m3)

Beskriv hur ni hanterar och förvarar råvaror och kemiska produkter, t ex vilka skyddsåtgärder som finns för att förhindra läckage till mark och vatten vid en 
olyckshändelse. 

Följande cisterner finns



UTSLÄPP TILL VATTEN (Bifoga VA-ritning och beskrivning av reningsanläggningar)
Mängd spillvatten (m3/år) till kommunalt nät

Ange vilka föroreningar spillvattnet kan innehålla

Oljeavskiljare finns TYP koalescens lamellgravimetrisk KLASS klass 2klass 1

Installationsår Dimensionering (liter/sek)

Annan reningsanläggning finns, typ

UTSLÄPP TILL LUFT (Bifoga skiss över utsläppspunkter och beskrivning av reningsanläggning)
Luftflöden

BULLER
Typ av buller som kan uppstå

Tider då buller uppstår

Bullerdämpande åtgärder som ni kommer att vidta

FARLIGT AVFALL SOM UPPKOMMER
Avfallstyp Avfallskod Mängd/år Transportör Mottagare

Beskriv på vilket sätt ni förvarar det farliga avfallet samt vilka skyddsåtgärder ni vidtagit för att förhindra läckage till mark, vatten och brunnar.

Ange vilka föroreningar luften kan innehålla

Beskriv utsläppspunkterna

Ange vilken typ av reningsanläggning som finns



ÖVRIGT AVFALL SOM UPPKOMMER
Avfallstyp Avfallskod Mängd/år Transportör Mottagare

Beskriv vilka rutiner ni har för att minska störningar från verksamheten. Redogör för mätningar, provtagningar, skötselrutiner,  
journalföring m m

EGENKONTROLL AV VERKSAMHETEN

Beskriv de rutiner ni har för att förhindra störningar på yttre miljön i händelse av spill eller haverier.
DRIFTSSTÖRNINGAR OCH HAVERIER

Ort och namn

Namnförtydligande

Namnunderskrift

Befattning

UNDERSKRIFT

BILAGOR

Situationsplan eller karta (obligatoriskt)

Transportplan

Kemikalieförteckning

Köldmedierapport

VA-ritning

Skiss över utsläppspunkter

Skiss över verksamheten

Energiplan

Säkehetsdatablad

Kontrollrapport cisterner

Beskrivning av reningsanläggningar

Annan

För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att behandlas i 
vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. 
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för 
skriftligt besked om detta till miljökontoret.



SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN "Anmälan av miljöfarlig verksamhet" 
  
Kod för verksamheten 
I bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd listas de miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga. För varje verksamhetstyp anges en särskild kod. En verksamhet kan omfattas av flera olika koder. Ni ska ange både 
den kod som representerar er huvudverksamhet och de övriga koder ni omfattas av. 
  
Transporter 
Här ska ni lämna en beskrivning av omfattningen av de transporter som verksamheten ger upphov till. Ni ska ange både transporter inom 
verksamheten och till och från denna. Exempel på fordonstyper kan vara: personbil och lastbil. Beroende på omfattningen av antalet 
transporter anges antalet fordon per dygn, vecka, månad eller år. De tider då de huvudsakliga fordonstransporterna sker ska anges. 
  
Kemikalieförteckning 
Enligt bestämmelserna i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska tillstånds- och anmälningspliktiga 
verksamheter ha en förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som används i verksamheten och som kan 
innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt. 
  
I kemikalieförteckningen ska ni för varje kemisk produkt ange följande: 
- handelsnamn 
- användningsområde 
- förbrukad mängd per år 
- farobeteckning (t ex Xi irriterande, T giftig, N miljöfarlig) och 
- riskfraser (t ex R38 irriterar huden, R49 kan ge cancer vid inandning, R50 mycket giftigt för vattenlevande organismer) 
  
Om stora mängder kemiske produkter lagras bör även detta anges. Ni ska bifoga kemikalieförteckningen till anmälan. 
  
Säkerhetsdatablad 
Leverantören av en  farlig kemisk produkt som överlåts för yrkesmässigt bruk, ska lämna säkerhetsdatablad för produkten. Bladen ska 
lämnas kostnadsfritt på papper eller elektroniskt. Informationen ska ni få senast vid första leveransen för att ni ska kunna vidta korrekta 
riskhanteringsåtgärder. Mer om innehållskravet för säkerhetsdatablad finns att läsa i bilaga II, Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 (Reach). Säkerhetsdatabladen som ni bifogar anmälan bör vara uppdaterade enligt reglerna i Reach, i annat fall bör de 
inte vara äldre än två år. 
  
Köldmedia 
Vissa anläggningar som innehåller köldmedia ska genomgå regelbunden kontroll. Detta framgår av förordningen (2007:86) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Den rapport ni fått vid kontrollen ska ni bifoga anmälan. 
  
Cisterner 
Öppna cisterner för diesel, eldningsolja eller spillolja som antingen är belägna ovan mark och rymmer mellan 1-10 m3 eller är belägna i 
mark och rymmer mer än 1 m3, ska kontrolleras enligt särskilda föreskrifter från Naturvårdsverket (NFS 2003:24). Efter genomförd kontroll 
av ett ackrediterat kontrollorgan, ska en kontrollrapport utfärdas. Ni ska bifoga den senaste kontrollrapporten. 
  
Även cisterner för andra produkter kan vara intressanta ur miljöskyddssynpunkt. Miljöavdelningen kan ställa krav på sekundärt skydd, 
kontroll och annat även på denna typ av cisterner med stöd av miljöbalkens hänsynsregler. 
  
Oljeavskiljare 
Beroende på avskiljarens  reningsgrad klassas den antingen som klass 1 (5 mg/l) eller klass 2 (100 mg/l). 
  
Egenkontroll 
Ni som bedriver en miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera er verksamhet. Genom egenkontrollen ska ni se till att 
motverka och förebygga att olägenhet för människors hälsa uppkommer eller att er verksamhet har en negativ påverkan på miljön. En väl 
fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för er att upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering innan en allvarlig skada inträffar. 
För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter finns detaljerade krav på vad egenkontrollen ska omfatta i förordningen (1988:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll. 
  
Bilagor 
Här ska ni ange vilka bilagor ni bifogar. Om ni vill lämna ytterligare bilagor än de som framgår av anmälningsblanketten kan dessa anges 
här. 
  
Mer information 
Information om vad som gäller för anmälan enligt miljöbalken samt aktuell lagstiftning kan bland annat hittas på följande internetadresser. 
  
www.riksdagen.se 
www.naturvardsverket.se 
www.kemi.se 
www.lagrummet.se 
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ANMÄLAN AVSER
EXT-201-MIALUN-101202
Blanketten avser anmälan av ny eller befintlig verksamhet enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 
Om utrymmet i blanketten inte räcker, kan ni lämna ytterligare information i bilagor.
 
Ni ska ha lämnat in anmälan till miljöavdelningen senast 6 veckor innan driftsstart.
 
Blanketten skickar ni i två exemplar till Båstads kommun, Miljöavdelningen, 269 80 BÅSTAD eller lämnar i kommunhusets reception i Båstad, Vångavägen 2.
 
För handläggning av anmälan tar miljöavdelningen ut en avgift enligt en särskild taxa som beslutats av kommunfullmäktige.
 
Om ni lämnar en ofullständigt ifylld anmälan förlängs handläggningstiden.
 
 
UPPGIFTER OM FÖRETAGET
FAKTURERINGSADRESS
FASTIGHETSUPPGIFTER
VERKSAMHETSBESKRIVNING (Bifoga skiss över verksamheten)
TRANSPORTER SOM VERKSAMHETEN GER UPPHOV TILL
Fordonstyp
Antal transporter per dygn/vecka/månad
Tider (veckodag och klockslag
ENERGIFÖRBRUKNING INOM VERKSAMHETEN
KEMISKA PRODUKTER, KÖLDMEDIA OCH CISTERNER
(m3)
(m3)
(m3)
(m3)
Följande cisterner finns
UTSLÄPP TILL VATTEN (Bifoga VA-ritning och beskrivning av reningsanläggningar)
TYP
KLASS
(liter/sek)
UTSLÄPP TILL LUFT (Bifoga skiss över utsläppspunkter och beskrivning av reningsanläggning)
BULLER
FARLIGT AVFALL SOM UPPKOMMER
Avfallstyp
Avfallskod
Mängd/år
Transportör
Mottagare
ÖVRIGT AVFALL SOM UPPKOMMER
Avfallstyp
Avfallskod
Mängd/år
Transportör
Mottagare
EGENKONTROLL AV VERKSAMHETEN
DRIFTSSTÖRNINGAR OCH HAVERIER
UNDERSKRIFT
BILAGOR
För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att behandlas i vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken.
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till miljökontoret.
SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN "Anmälan av miljöfarlig verksamhet"
 
Kod för verksamheten
I bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd listas de miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. För varje verksamhetstyp anges en särskild kod. En verksamhet kan omfattas av flera olika koder. Ni ska ange både den kod som representerar er huvudverksamhet och de övriga koder ni omfattas av.
 
Transporter
Här ska ni lämna en beskrivning av omfattningen av de transporter som verksamheten ger upphov till. Ni ska ange både transporter inom verksamheten och till och från denna. Exempel på fordonstyper kan vara: personbil och lastbil. Beroende på omfattningen av antalet transporter anges antalet fordon per dygn, vecka, månad eller år. De tider då de huvudsakliga fordonstransporterna sker ska anges.
 
Kemikalieförteckning
Enligt bestämmelserna i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ha en förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som används i verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt.
 
I kemikalieförteckningen ska ni för varje kemisk produkt ange följande:
- handelsnamn
- användningsområde
- förbrukad mängd per år
- farobeteckning (t ex Xi irriterande, T giftig, N miljöfarlig) och
- riskfraser (t ex R38 irriterar huden, R49 kan ge cancer vid inandning, R50 mycket giftigt för vattenlevande organismer)
 
Om stora mängder kemiske produkter lagras bör även detta anges. Ni ska bifoga kemikalieförteckningen till anmälan.
 
Säkerhetsdatablad
Leverantören av en  farlig kemisk produkt som överlåts för yrkesmässigt bruk, ska lämna säkerhetsdatablad för produkten. Bladen ska lämnas kostnadsfritt på papper eller elektroniskt. Informationen ska ni få senast vid första leveransen för att ni ska kunna vidta korrekta riskhanteringsåtgärder. Mer om innehållskravet för säkerhetsdatablad finns att läsa i bilaga II, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach). Säkerhetsdatabladen som ni bifogar anmälan bör vara uppdaterade enligt reglerna i Reach, i annat fall bör de inte vara äldre än två år.
 
Köldmedia
Vissa anläggningar som innehåller köldmedia ska genomgå regelbunden kontroll. Detta framgår av förordningen (2007:86) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Den rapport ni fått vid kontrollen ska ni bifoga anmälan.
 
Cisterner
Öppna cisterner för diesel, eldningsolja eller spillolja som antingen är belägna ovan mark och rymmer mellan 1-10 m3 eller är belägna i mark och rymmer mer än 1 m3, ska kontrolleras enligt särskilda föreskrifter från Naturvårdsverket (NFS 2003:24). Efter genomförd kontroll av ett ackrediterat kontrollorgan, ska en kontrollrapport utfärdas. Ni ska bifoga den senaste kontrollrapporten.
 
Även cisterner för andra produkter kan vara intressanta ur miljöskyddssynpunkt. Miljöavdelningen kan ställa krav på sekundärt skydd, kontroll och annat även på denna typ av cisterner med stöd av miljöbalkens hänsynsregler.
 
Oljeavskiljare
Beroende på avskiljarens  reningsgrad klassas den antingen som klass 1 (5 mg/l) eller klass 2 (100 mg/l).
 
Egenkontroll
Ni som bedriver en miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera er verksamhet. Genom egenkontrollen ska ni se till att motverka och förebygga att olägenhet för människors hälsa uppkommer eller att er verksamhet har en negativ påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för er att upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering innan en allvarlig skada inträffar. För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter finns detaljerade krav på vad egenkontrollen ska omfatta i förordningen (1988:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
 
Bilagor
Här ska ni ange vilka bilagor ni bifogar. Om ni vill lämna ytterligare bilagor än de som framgår av anmälningsblanketten kan dessa anges här.
 
Mer information
Information om vad som gäller för anmälan enligt miljöbalken samt aktuell lagstiftning kan bland annat hittas på följande internetadresser.
 
www.riksdagen.se
www.naturvardsverket.se
www.kemi.se
www.lagrummet.se
 
8.0.1320.1.339988.342580
	Textfält1: 
	Kryssruta1: 0
	Textfält5: 
	Textfält4: 
	Textfält3: 



