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ANMÄLAN ENLIGT 21§ FÖRORDNINGEN

(SFS 1998:899) OM MILJÖFARLIG
VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Insändes i två exemplar till
Datum

Samhällsbyggnadsnämnden
335 80 GNOSJÖ
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP och
Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av
miljöprövningsförordningen (2013:251). Personuppgifterna hanteras i enlighet med bestämmelserna i
dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information om hur Gnosjö kommun arbetar med
behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se.

Administrativa uppgifter
Anläggning, namn

Kontaktperson
Besöksadress

Postadress

Utdelningsadress

Postadress

Telefon

telefax

E-postadress
@

Huvudman
Adress

Postadress

Fastighetsbeteckning

Organisationsnummer

SNI-kod

Anmälan avser
 Ny verksamhet
Annat, specificera

 Befintlig verksamhet

 Ändring av befintlig

 Annat

Bilagor
Ange vilka bilagor som medföljer anmälan

 1: Situationsplan, karta
 5: Annat, specificera

 2: Ritning över verksamheten

 3: Varuinformationsblad

Gällande beslut eller råd enligt Miljöskyddslagen/Miljöbalken
Ange om det finns gällande beslut eller råd för verksamheten

 Finns ej
 Gällande beslut finns, ange datum och titel för besluten nedan

 4: VA-ritningar
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 Gällande råd finns, ange datum och titel för råden nedan

Lokalisering (Bifoga en situationsplan eller en karta över området i bilaga 1)
Beskriv den närmaste omgivningen. Ange hur området klassas i gällande detaljplan

Ange avstånd och riktning till närmaste bostad och annan störningskänslig verksamhet (exempelvis skola, sjukhus,
skyddsvärda natur- och kulturområden etc.)

Verksamhetsbeskrivning
Ny eller befintlig verksamhet
Ge en orientering av verksamheten och en kort historik där så är tillämpligt. Beskriv i korthet produktionsmetoder,
produktionskapacitet/producerad mängd, driftstider, energiförsörjning, vatten- och avloppsförsörjning med mera.

Ändring av befintlig verksamhet
Beskriv kort den ändring som anmälan avser och varför ändringen vidtas.
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Råvaror, bränslen och kemiska produkter
Ange nedan de råvaror, bränslen och kemiska produkter som används. Bifoga varuinformationsblad för alla
kemikalieråvaror.
Namn

Sammansättning

Mängd/år

Användningsområde

På vilket sätt hanteras och förvaras råvaror, bränslen och kemiska produkter? Beskriv eventuella skyddsåtgärder (exempelvis låsbart
förvaringsutrymme mm)
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Farligt avfall
Ange nedan det farliga avfall som uppkommer.
Avfallstyp
EWC-kod

Mängd/år

Ursprung

På vilket sätt hanteras och förvaras farligt avfall i verksamheten

Transportör

Mottagare/Omhändertagare
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Övrigt avfall
Ange nedan övrigt avfall som uppkommer, eller sådant material som går till återvinning.
Avfallstyp
Materialtyp

Mängd/år

Ursprung

Transportör

Mottagare/Omhändertagare
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Utsläpp till vatten
Bifoga ritning över spill- och dagvattennäten i bilaga 4.
Beskriv de avlopps- och dagvattenströmmar som uppkommer, samt vart var och en avleds

Processavloppsvatten


Uppkommer, specificera nedan
 Uppkommer ej
Om processavloppsvatten uppkommer ange volym (m3/år), föroreningsinnehåll (bifoga eventuella analysprotokoll), typ och dimension på
eventuell reningsanläggning, samt vart vattnet avleds till

Finns provtagningsmöjlighet (brunn eller dylikt)



Ja



Nej

Sanitärt spillvatten


Till allmänt (kommunalt) VA-nät
 Till enskild reningsanläggning
Om enskild reningsanläggning finns, ange typ, dimention, tömningsintervall samt vem som tömmer avskiljaren etc
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Dagvatten
Takyta, m2

Gårdsyta hårdgjord, m2

Gårdsyta belagd med asfalt etc, m2

Finns oljeavskiljare



Ja



Nej



Nej

Om oljeavskiljare finns, ange typ, dimension och tömningsintervall

Finns provtagningsmöjlighet efter oljeavskiljare



Ja

Utsläpp till luft
Beskriv vilka utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden, föroreningsinnehåll och utsläppspunkter.Beskriv eventuella reningsanläggningar
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Buller
Redovisa bullerkällor, till exempel fläktar, truckkörning etc.

Andra störningar eller emissioner
Redovisa andra eventuellt förekommande eller förväntade störningar från verksamheten, till exempel damm, vibrationer, dålig lukt etc.

Kontrollfrågor
Beskriv kort den kontroll av verksamheten som behövs för att förhindra att onödiga störningar uppkommer.
Redogör för mätningar, provtagningar, skötselrutiner, journalföring etc., beroende på vad som är tillämpligt
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Rutiner vid spill och haverier
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på den yttre miljön i händelse av spill eller haverier

Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning, verksamhetsansvarig

Namnförtydligande

