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Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken samt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Anmälan avser 
 Planerad verksamhet med beräknat startdatum 
 Befintlig verksamhet 

Verksamhetsutövare 
Företag Organisationsnummer 

Gatuadress Box  Postnummer Postadress 

Kontaktperson Telefon (valfritt) Fax (valfritt) E-post (valfritt) 

Fastigheten (Situationsplan över fastigheten ska bifogas) 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Lokalyta utom kontors- och personalutrymmen Kontaktperson Telefon 

Verksamhet 
Typ och beskrivning av verksamhet Bilaga bifogas 

 Ja    Nej 

Verksamhetskod 1

Varuslag/produkt/tjänst Mängd/år 

1. Verksamhetskod Alla anmälningspliktiga C-verksamheter finns angivna i Miljöprövningsförordningen (2013:251), där även
verksamhetens kod eller koder finns angiven. 

Process/produktionsmetod 
Typ Bilaga bifogas 

 Ja       Nej 

Kemikaliehantering 
  Inga kemikalier hanteras   Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier 

  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/år. Bifoga gärna varuinformationsblad.  

  Bilaga bifogas 

  Ja       Nej 

Utsläpp 
Avlopp Mängd spillvatten i 

Kommunalt nät 

m3/år 

  Verksamheten har industriellt utsläpp  
Bilaga bifogas 

  Ja       Nej 

  Verksamheten är ansluten till egen 
anläggning   Oljeavskiljare finns 
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Luft   Verksamheten avger inget luftutsläpp   Verksamheten avger luftutsläpp 

Utsläppen och mängder samt typ av utsläpp ska beskrivas i bilaga 

Bilaga bifogas 

  Ja       Nej 

Buller Ljudalstrare/Typ av ljud Under vilka tider buller pågår Bilaga bifogas 

  Ja       Nej  

Reningsmetod 
Reningsmetod för vatten   Rening 

         saknas 

Bilaga bifogas 
  Ja       Nej  

Reningsmetod för luft   Rening 
         saknas 

Bilaga bifogas 
  Ja       Nej  

Avfall 
Typ av avfall/EWC-kod 2 Mängd/år                   Sort Typ av avfall/EWC-kod 2 Mängd/år Sort 

Transportör av avfall, (Lagringsplatser och försiktighetsåtgärder ska beskrivas i bilaga) Bilaga bifogas 
  Ja       Nej  

2. EWC-kod Avfallets EWC-kod finns angiven i bilaga 2 till avfallsförordningen (2011:927) 

Mätning/kontroll 
Beskrivning Bilaga bifogas 

  Ja       Nej  

Energiåtgång 
Olja      Mängd/år      Sort Biobränslen      Mängd/år       Sort El      Mängd/år      Sort Fjärrvärme      Mängd/år  

Avgift: Enligt Leksands kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område tas en avgift 
för handläggning av anmälan som motsvarar den årliga tillsynsavgiften. 

Övriga upplysningar: En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det 
att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. 

Underskrift 
Ort Underskrift  

Datum Namnförtydligande 

Information om behandling av dina personuppgifter 
Miljöenheten behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. Dina uppgifter används enligt 
dataskyddsförordningen artikel 6.1a, 6.1b och 6.1e. Uppgifterna används för administration, intern 
uppföljning, kontroll och fakturering. Din ansökan/anmälan kommer att bevaras för arkivskäl. Dina 
personuppgifter i kundreskontran gallras efter 10 år. Dina uppgifter delas med ekonomienheten för 
fakturering. Dina uppgifter kan delas med Dala Vatten och Avfall AB och Länsstyrelsen. Dina uppgifter 
förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde vid 
teknisk behandling. Uppgifter om dig kan härstamma ifrån kommunens fastighetsregister, grannar och 
anmälare.  

Du kan ha rätt enligt dataskyddslagen att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, 
radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen 
upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se). 
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Bilagor (ange de bilagor som bifogas anmälan) 

Bilaga 
nummer 

Bilaga 

1 
Situationsplan över fastigheten (Obligatorisk bilaga). På situationsplanen ska framgå anläggningens 
placering på fastigheten med byggnader för produktionslokaler, förråd mm. och läge för avlopps- 
utsläpp och eventuella reningsanläggningar. 
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