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ANMÄLAN
Gällande miljöfarlig verksamhet
Insändes till:

Miljöbalken 9 kap 6 §. Ska sändas in senast 6 veckor innan
start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet.

Mora Orsa miljökontor
Box 23
794 21 Orsa

Verksamhetsutövare
Kontaktperson

Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag

Personnummer-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-post

Telefon dagtid

Telefon mobil

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Postort

Fastighet

Situationsplan över fastigheten ska bifogas

Fastighetsbeteckning

Telefon dagtid

Telefon mobil

Fastighetsägare, namn
Lokalyta utom kontors- och personalutrymmen
Kontaktperson, namn

*
Angiven i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Kod*

Verksamhet
Typ och beskrivning av verksamheten

Startdatum

Befintlig verksamhet

Planerad verksamhet

Varuslag/Produkt/Tjänst

Mängd per år

Sort (t ex kg, liter)

Process/Produktionsmetod
Typ

Bilaga bifogas

Ja

Nej

Kemikaliehantering
Kemikalier hanteras

Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier

Inga kemikalier hanteras

Tillverkningen/Importen är anmäld till kemikalieinspektionen

Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier/kemiska produkter som
används i verksamheten ska beskrivas i bilaga med angivande av typ/namn och förbrukning per år.

Bilaga bifogas

Ja

Nej

Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns
Kontrollrapport bifogas

Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia finns

Ja

Nej
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Utsläpp
Avlopp

Ange från vilka processer spillvatten förekommer (ej wc, kök m m)

Verksamheten har industriellt vattenutsläpp
Bilaga bifogas

Verksamheten är ansluten till egen anläggning

Ja

Nej

Bilaga bifogas

Verksamheten har inget industriellt vattenutsläpp
Luft

Ja

Nej

Bilaga bifogas

Verksamheten avger inget luftutsläpp

Ja

Nej

Bilaga bifogas

Verksamheten avger luftutsläpp

Ja

Nej

Övrig omgivningspåverkan/Buller
Ljudalstrare/Typ av ljud

Ange vilka tider på dygnet bullret pågår

Reningsmetod
Reningsmetod för vatten, t ex oljeavskiljare

Rening saknas

Bilaga bifogas

Reningsmetod för luft

Rening saknas

Bilaga bifogas

Ja
Ja

Nej
Nej

Avfall
Typ av avfall enligt avfallsförordningen (2011:927)

Mängd/år

Transportör av avfall

Bilaga bifogas

Ja

Nej

Energiåtgång
Olja, mängd/år

Biobränsle, mängd/år

El, mängd/år

Handläggaravgift
Avgift för anmälan tas ut enligt fastställd taxa
Bilageförteckning
Bilaga nr

Bilaga

Fjärrvärme, mängd7år
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Information om behandling av personuppgifter
Mora Orsa miljönämnd kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom
nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer
information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se

Sökandens underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

