
Anmälan av miljöfarlig 
verksamhet  
enligt 9 kap § 6 miljöbalken 

VERSIONSNR: 2018-06-11 
SID 1/4 

SKICKA TILL 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

MILJÖAVDELNINGEN 
186 86 VALLENTUNA 

MILJO@VALLENTUNA.SE 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
186 86 VALLENTUNA  
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 

En anmälan om skall göras i god tid innan åtgärden vidtas. 
Handläggningen av ansökan påbörjas först då ansökan är komplett. 
Kontrollera därför en extra gång att du har fyllt i alla uppgifter i 
blanketten! Glöm inte underskriften! 

Anmälan avser: 
 Befintlig verksamhet  Planerad verksamhet

Beräknat startdatum: ............................ 

Verksamhetsutövare 
FÖRETAG PERSON/ORG NR 

UTDELNINGSADRESS/BOXNUMMER POSTNUMMER ORT 

KONTAKTPERSON TELEFON DAGTID E-POST

FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN UTDELNINGSADRESS) 

ANLÄGGNINGENS BESÖKSADRESS 

Fastigheten 
FASTIGHETSBETECKNING FASTIGHETSÄGARE 

KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER 

Verksamheten 
TYP OCH BESKRIVNING AV VERKSAMHET 

VERKSAMHETSKOD 

VARUSLAG/PRODUKT/TJÄNST MÄNGD/ÅR SORT 

VARUSLAG/PRODUKTIONSENHET MÄNGD/ÅR SORT 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
186 86 VALLENTUNA  
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 

Process/produktionsmetod 

Typ ....................................................................................................  

 .........................................................................................................  

Bilaga bifogas:  Ja  Nej

Gällande beslut från andra myndigheter 
BESLUT GÄLLANDE 

DATUM BESLUTSMYNDIGHET 

Allmänna uppgifter 
Ligger verksamheten inom planlagt område?  Ja  Nej

Är fastigheten med dess byggnader anslutna till: 

Kommunalt vatten  Ja  Nej 

Kommunalt avlopp  Ja  Nej 

Är verksamheten kvalitets- och/eller miljöcertifierad?  Ja  Nej
Enligt vilket system och när i så fall: ....................................................... 

Kemikaliehantering 
 Inga kemikalier hanteras
 Kemikalier hanteras
 Bifoga förteckning över använda kemiska produkter med uppgifter om

namn/leverantör, användning, förbrukning eller omsatt mängd/år, uppgift om
klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet.

 Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier
 Tillverkningen/importen är anmäld till kemikalieinspektionen

Utsläpp 
Avlopp: 
 Mängd spillvatten i kommunalt nät: ........................................... m3/år 
 Verksamheten har utsläpp som avviker från vanligt spillvatten från hushåll
Reningsmetod för vatten: 

............................................................................. 
 Rening

saknas

Bilaga bifogas:  Ja  Nej

Luft: 
 Verksamheten avger inget luftutsläpp
 Verksamheten avger luftutsläpp
Reningsmetod för luft:

............................................................................. 
 Rening

saknas

Bilaga bifogas:  Ja  Nej
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
186 86 VALLENTUNA  
ORG NR 212000-0027 
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FAX 08-587 851 00 

Buller: 
LJUDALSTRARE/TYP AV LJUD UNDER VILKA TIDER BULLRET PÅGÅR 

Avfall 
TYP AV AVFALL/KOD MÄNGD/ÅR SORT TRANSPORTÖR OMHÄNDERTAGARE 

Bilaga bifogas:  Ja  Nej

Energiåtgång 

OLJA MÄNGD/ÅR SORT EL MÄNGD/ÅR SORT 

BIOBRÄNSLE 
MÄNGD/ÅR 

SORT FJÄRRVÄRME MÄNGD/ÅR SORT 

Används förnybar energi?  Ja  Nej

Ange i så fall vad: .................................................................................... 

Egenkontroll 

Finns kontrollprogram?  Nej  Ja, datum

Finns rutiner för kontroll av drift och utsläpp?  Nej  Ja

Har det gjorts mätningar?  Nej  Ja

Bilageförteckning 
Till anmälan bifogas följande bilagor: 

 Situationsplan över fastigheten (Obligatorisk bilaga). På situationsplanen ska framgå
anläggningens placering på fastigheten med byggnader för produktionslokaler, förråd
mm. och läge för avloppsutsläpp och ev. reningsanläggningar.

 VA-ritningar
 Karta över lokalisering
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Samtycke om behandling av personuppgifter 
Vad är en personuppgift 
Information som direkt eller indirekt kan hänföras till 
dig som person är personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen. 
Det är viktigt för Vallentuna kommun att dina 
personuppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt 
sätt.  
 
Samtycke till användandet av dina 
personuppgifter 
För att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
kunna handlägga ditt ärende behöver du lämna ditt 
samtycke till att nämnden får hantera dina 
personuppgifter.  
 

Hur länge är samtycket giltigt 

Detta samtycke gäller under den tid ditt ärende 

pågår. När ditt ärende har avslutats, tas dina 

personuppgifter bort ur vårt system. 

 
Återkalla samtycke 
Du har alltid rätt att återkalla samtycket när som 
helst. Kontakta personuppgifter@vallentuna.se 
om du vill återkalla ditt samtycke eller få dina 
personuppgifter som finns hos kommunen raderade. 
 
Du kan läsa mer om Vallentuna kommuns hantering 
av personuppgifter på Vallentuna.se 
www.vallentuna.se/personuppgifter  
 

Samtycke 
Genom att kryssa i nedanstående ruta samtycker du till att uppgifter om dig registreras 
och hanteras i samband med handläggningen av ditt ärende. 

 
 Jag samtycker till att mina personuppgifter registreras i kommunens 

ärendehanteringssystem. 

 
Underskrift (sökande) 

 
ORT, DATUM   UNDERSKRIFT  

   NAMNFÖRTYDLIGANDE 

Information om Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679  
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter kommer 
att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt de 
regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna 
inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per 
kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar 
och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 
 

Information 
Blanketten avser anmälan av befintlig eller planerad verksamhet med beteckningen C i 
bilagan till förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
 
Verksamhetskod 
Alla anmälningspliktiga C-verksamheter finns angivna i Miljöprövningsförordning 
(2013:251) med tilldelade verksamhetskoder. 
 
Avfallskod 
Avfallets kod finns angiven i Avfallsförordning (2011:927). 
Förordningarna kan hämtas gratis på adress www.notisum.se. 
 
Avgift 
För handläggning av ansökan kommer en avgift att tas ut enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2009-11-09 KF § 80 och justerad 2013-12-16 KF § 160. 
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