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ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 
 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) samt 
10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)

 Om ni ska starta miljöfarlig verksamhet måste ni lämna in en anmälan till samhällsnämnden.

Detta gäller verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen

(2013:251).

 Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att ni lämnat in anmälan, om inte

samhällsnämnden beslutar något annat.

 För handläggning av anmälan tar samhällsnämnden ut en avgift enligt en särskild taxa.

 Om ni lämnar en ofullständigt ifylld anmälan förlängs handläggningstiden.

 Information om gällande vattenskyddsområden etc. hittar ni på kommunens hemsida

www.harnosand.se.

Anmälan avser 

      Ny verksamhet      Startdatum: 

      Ändring av tidigare anmäld verksamhet      Datum för ändring: 

      Ändring av tillståndsgiven verksamhet        Datum för ändring: 

Uppgifter om företaget 
Företagets namn Organisationsnummer 

Besöksadress 

Postnummer Ort 

Telefon E-post

Kontaktperson namn 

Kontaktperson telefon Kontaktperson e-post 

Faktureringsadress 
Namn Organisationsnummer 

Adress Referensnummer 

Postnummer Ort 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsägare (namn) Fastighetsbeteckning 
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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 

miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

Koder för ev. andra verksamheter enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

Beskrivning av verksamheten: 

Produktionsmetoder: 

Produktionskapacitet: 

Årlig produktion: 

Produktionstider: 

Vid ändring av befintlig verksamhet – beskriv ändringen: 

Transporter som verksamheten ger upphov till 
Fordonstyp (ex personbil 

och lastbil):

Antal (per dygn, vecka, månad 

eller år): 

Tider (veckodag och klockslag, exempelvis 

mån-fre kl. 7-9 samt kl. 16-17 ): 

 En skriftlig transportplan finns          eller ska upprättas
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Energiförbrukning inom verksamheten 

Olja, m
3
/år: …………………………………

      El, kWh/år: …………………………………… 

      Fjärrvärme, kWh/år: …….………………… Naturgas, m
3
/år: ……………………………… 

Fastbränsle, ton/år: ………………………… Annat: ………………….., mängd/år:………… 

En skriftlig energiplan finns  eller ska upprättas 

Kemiska produkter, köldmedia och cisterner  

       Egen tillverkning eller import av kemiska produkter kommer att ske. 

       Tillverkningen/importen är anmäld till Kemikalieinspektionen/ Läkemedelsverket. 

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

  köldmedia. 

Följande cisterner finns/kommer att installeras:  Diesel; antal: ……..…. storlek: …………(m
3
) 

      Eldningsolja; antal: ………… storlek: …………(m
3
) 

      Spillolja; antal: ………… storlek: …………(m
3
) 

  Annat, nämligen: ………………….…… antal: ………… storlek: ............(m
3
) 

Råvaror och kemiska produkter 
Ange nedan de råvaror och kemiska produkter som används. Bifoga 16 punkters säkerhetsdatablad (KIFS 1998:8). Vid behov skicka separat 

kemikalieförteckning. 

Namn Sammansättning Mängd/år Användningsområde 

Beskriv hur ni kommer att hantera och förvara råvaror och kemiska produkter, samt vilka skyddsåtgärder ni 

har/planerar för att förhindra läckage till mark och vatten vid en olyckshändelse. 
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Utsläpp till vatten 
Mängd spillvatten (m

3
/år) till kommunalt nät 

Ange vilka föroreningar spillvattnet kan innehålla 

       Oljeavskiljare finns/kommer att  installeras    Typ:   gravimetrisk  koalescens  lamell 

   Klass:   klass 1  klass 2 

 Installationsår: …………………Dimensionering:………………………(liter/sek) 

  Annan reningsanläggning finns/kommer att installeras, typ: 

Utsläpp till luft  (Bifoga skiss över utsläppspunkter och beskrivning av reningsanläggning) 
Luftflöden 

Ange vilka föroreningar luften kan innehålla 

Beskriv utsläppspunkterna 

Ange vilken typ av reningsanläggning som finns/ kommer att installeras 

Buller 
Typ av buller som kan uppstå 

Tider då buller kan uppstå 

Bullerdämpande åtgärder som ni kommer att vidta 

Farligt avfall som uppkommer enligt avfallsförordning (2011:927) 
Avfallstyp Avfallskod Mängd/år Transportör Mottagare 

Beskriv på vilket sätt ni förvarar/ kommer att förvara det farliga avfallet samt vilka skyddsåtgärder ni vidtagit/ 

kommer att vidta för att förhindra läckage till mark, vatten och brunnar. 
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5 Övrigt avfall som uppkommer enligt avfallsförordning (2011:927) 
Avfallstyp Avfallskod Mängd/år Transportör Mottagare 

Egenkontroll av verksamheten 
Beskriv vilka rutiner ni har/kommer att ha för att minska störningar från verksamheten. Redogör för mätningar, 

provtagningar, skötselrutiner, journalföring m.m. 

Driftstörningar och haverier 
Beskriv de rutiner ni har/kommer att ha för att förhindra störningar på yttre miljön i händelse av spill eller 

haverier. 

Underskrift 

Ort och datum 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande Befattning 

Bilagor 

      Situationsplan eller karta  Skiss över verksamheten 

      Transportplan  Energiplan 

      Köldmedierapport      Kontrollrapport cisterner 

      VA-ritning  Beskrivning av reningsanläggningar 

      Skiss över utsläppspunkter        Säkerhetsdatablad 

      Kemikalieförteckning 

      Annan; ………………………………………………….. 

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar 
personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: 
www.harnosand.se/gdpr

Anmälan insändes till Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand
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Transporter 
Ni ska ange både transporter inom verksamheten och till och från denna. 

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- eller miljösynpunkt. 

Säkerhetsdatablad 
Leverantören av en farlig kemisk produkt som överlåts för yrkesmässigt bruk, ska lämna säkerhetsdatablad för 

produkten. Läs mer i faktablad ”Säkerhetsdatablad” på www.kemi.se 

Köldmedia 
Vissa anläggningar som innehåller köldmedia ska genomgå regelbunden kontroll. Detta 

framgår av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 

ämnen. Den rapport ni fått vid kontrollen ska ni bifoga anmälan. 

Anmälan om cistern för förvaring av brandfarlig vätska
Du som ska installera en cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja ska i god tid före installationen informera 
samhällsnämnden. Se särskild blankett.

Informationsplikten gäller för cisterner:

Se Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor

HEMAB:S gränsvärdeslista 
På HEMAB:s hemsida www.hemab.se finns en gränsvärdeslista för utsläpp till det kommunala ledningsnätet 

inom Härnösands kommun. 

Avfallskod (EWC-kod) 
I Avfallsförordning (2020: 614) listas avfall i olika kategorier. Varje kategori har en EWC-kod. Det är denna 

kod som avses här. Av koderna framgår också om avfallet är att betrakta som farligt avfall och därmed omfattas 

av särskilda regler. 

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 

(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 

Mer information 
Information om vad som gäller för anmälan enligt miljöbalken samt aktuell lagstiftning kan bland annat hittas på 

följande internetadresser: 

www.naturvardsverket.se 

www.kemi.se 

• som rymmer mer än 1 m³ i eller ovan mark
• som rymmer mer än 250 liter, i eller ovan mark inom vattenskyddsområde
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