LULEÅ KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet
Sökande (person/företag)
Namn/företag:

Organisationsnummer/personnummer:

Postadress:

Kontaktperson:

Postnummer:

Ort:

E-postadress:

Telefonnummer dagtid:
Mobiltelefon:

Fakturering (dit räkningar/fakturor ska skickas)
Företagsnamn/namn:
Faktureringsadress:
Postnummer:

Eventuellt referensnummer/referensperson:
Ort:

Utdelningsadress (dit kontrollrapporter, beslut och liknande ska skickas)
Namn:
Postadress:
Postnummer:

Ort:

E-postadress:

Anläggning
Anläggningens namn:

Fastighetsbeteckning:

Besöksadress:

Kontaktperson på anläggningen:

Postnummer:

Ort:

E-postadress:

Telefonnummer dagtid:
Mobiltelefon:

Anmälan avser
Ny verksamhet
Ändring av befintlig tillståndspliktig verksamhet
Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet

Ny ägare

Verksamhetskod enligt 2-32 kap miljöprövningsförordningen
Ange när ni planerar att starta verksamheten

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan
Bilaga 4: Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 5: Bullermätning
Bilaga 6 _________________________

19.12.7v3

Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande
Bilaga 2: Ritning över verksamheten
Bilaga 3: Ritning över vatten och avlopp

Post: Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, Luleå kommun, 971 85 Luleå
Telefon till kundcenter: 0920-45 30 00 Besök: Rådstugatan 11 E-post: miljobygg@lulea.se

Beslut
Ange om det finns gällande beslut för verksamheten enligt miljölagstiftning (avser pågående verksamhet). Ange datum.
Tillstånd från länsstyrelsen, daterat _____________
Föreläggande / råd från miljö- och byggnadsnämnden (fd miljönämnden) ________________
Miljödomstolen _____________
_____________________

Verksamhetsbeskrivning
Vid nyetablering: Beskriv verksamheten. I beskrivningen ska till exempel produktionsmetoder,
produktionskapacitet/producerad mängd, driftförhållanden, arbetstider och omfattning framgå. Redovisa även på vilket sätt
verksamheten hushållar med råvaror och energi.
Ändring av befintlig verksamhet: Beskriv den ändring som anmälan avser.
Bifoga ritningar över verksamheten i bilaga 2.

Lokalisering
Bifoga situationsplan eller karta över området som visar anläggningens placering på fastigheten i bilaga 1. Beskriv den
närmaste omgivningen. Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, närliggande anläggningar och andra områden av
intresse (t ex naturreservat, känsligt vattenområde, lekplatser, vattenskyddsområde). Vid nyetablering ska ni motivera
varför ni valt denna plats, vilka alternativ som finns och varför dessa har förkastats. Av motiveringen ska det framgå om
platsen är lämplig med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Planbestämmelser
Verksamheten är lokaliserad/lokaliseras
utanför detaljplanelagt område
inom ett område där särskilda bestämmelser gäller (t ex vattenskyddsområde, Natura 2000-område)
inom detaljplanelagt område, där följande restriktioner gäller:

Råvaror och kemiska produkter
Namn

Beräknad mängd/år

Användningsområde

Farligt avfall
Ange det farliga avfall som uppkommer. Om raderna är för få, fyll i ett separat papper.
Avfallstyp

Avfallskod enligt
avfallsförordningen
(2011:927)

Beräknad mängd/år Transportör

Hur hanteras och förvaras det farliga avfallet?
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Mottagare

Övrigt avfall
Ange vilket övrigt avfall som uppkommer eller sådant material som går till återvinning.
Om raderna är för få, fyll i ett separat papper
Material / Avfall

Avfallskod enligt
avfallsförordningen
(2011:927)

Beräknad
mängd/år

Transportör

Mottagare

Hur hanteras och förvaras det övriga avfallet?

Utsläpp till vatten
Bifoga ritning över spill-, process- och dagvattennäten i bilaga 3.
Beskriv det avloppsvatten förutom sanitärt vatten som uppkommer, till exempel process- och dagvatten. Ange mängd
avloppsvatten per år, föroreningsinnehåll, samt beskriv eventuella reningsanläggningar.

Utsläpp till luft
Beskriv vilka utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden, föroreningsinnehåll, utsläppspunkter samt beskriv eventuella
reningsanläggningar.

Energianvändning
Ange den typ av energi (fjärrvärme, el, olja, värmepump etc) som används och användningsändamål. Om raderna är för få,
fyll i ett separat papper
Användning t ex (uppvärmning av
lokaler, produktion, transporter etc)

Beräknad mängd/år

Energislag

Bränslehantering
Ange om oljecistern eller spilloljecistern finns. Ange volym, placering; ovan mark, i mark eller i byggnad samt markera
cisternens placering i bilaga 1.
Ange även om egen dieselcistern eller liknande finns. Ange om det är för eget bruk och/eller överlåtelse. Ange volym,
hanterad mängd/år, placering i mark, byggnad eller ovan mark. Markera cisternens placering i bilaga 1.

3

Buller
Beskriv möjliga bullerstörningar samt eventuella bullerdämpande åtgärder. Bifoga ev bullermätning i bilaga 5.

Transporter
Beskriv transporter till respektive från verksamheten (råvaror, produkter, avfall mm). Redogör för omfattning och tidpunkter
för transporterna. Ange om verksamheten själv utför transporter eller om ett transportföretag anlitas.

Kontroll av verksamheten
Beskriv verksamhetens egenkontroll. Beskriv kort vilka rutiner ni har för mätningar, provtagning, journalföring och
besiktningar etc som behövs för att förhindra att störningar uppkommer. Beskriv de rutiner som finns för att förhindra
störningar på den yttre miljön i händelse av spill eller haveri.

Samråd
Redogör för ev samråd som skett med närboende eller andra berörda.

Anmälan ska lämnas till stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg senast sex veckor före
start av planerad verksamhet.
För att få en så kort handläggningstid som möjligt, är det viktigt att ni fyller i alla uppgifter och skickar med
eventuella bilagor.
Avgift
Behandlad anmälan debiteras enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige, Luleå kommun.
Sökandes underskrift

___________________________________
Ort och datum
__________________________________________
Underskrift
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_________________________________________
Namnförtydligande

