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ANMÄLAN
NOTIFICATION
Datum

Date

Miljöfarlig verksamhet
Environmentally
hazardous operations
= Obligatoriskt fält
Obligatory field

Oskarshamns kommun
Box 706, 572 28 Oskarshamn

Sänds till (kommunen) To be sent to (municipality)

kommunen@oskarshamn.se, 0491-880 00
Miljöbalken 9 kap 6 §. Ska sändas in senast 6 veckor innan
start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet.
Avgift för anmälans tas ut enligt kommunens taxa.
The Swedish Environmental Code, Chapter 9 Section 6.
To be submitted not later than 6 weeks prior to change in
existing operations. The notification fee is in accordance with
the municipal tariff.

Uppgifterna avser

The information concerns

Befintlig verksamhet
Existing operations

Ändring av befintlig verksamhet
Change in existing operations

Planerad verksamhet med beräknat startdatum
Planned operations with estimated starting date

Verksamhetsutövare

Datum

Entity conducting operations

Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc)
Organisations-/Personnummer

Reg. Corporate No. /National Identity No.

Kontaktperson: Förnamn

Contact person: Given name

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postal address (street, box, etc.)

Postnummer

Postort

Post code

Telefon (även lands- och riktnr)

Land

Company (sole proprietorship, limited company, partnership etc.)

Efternamn

Last name

Telefax (även lands- och riktnr)

Fax (incl. national + area code)

E-postadress

E-mail

Town or city

Phone (incl. national + area code)

Country

Fastighet

Date

Property

Situationsplan över
fastigheten ska bifogas
Fastighetsbeteckning

Location plan or the property
to be attached
Designation of property

Telefon (även lands- och riktnr)

Phone (incl. national + area code)

Fastighetsägare: Förnamn

Property owner: Given name

Efternamn

Last name

Lokalyta utom kontorsoch personalutrymmen

Premises floor space
excl. office and staff areas

Telefax (även lands- och riktnr)

Fax (incl. national + area code)

Kontaktperson: Förnamn

Contact person: Given name

Efternamn

Last name

Verksamhet

*Angiven i miljöprövningsförordningen
(2013:251)
Indicated in Enivronmental Examination
Ordinance (2013:251)
Kod *
Code *

Operations

Typ och beskrivning av verksamheten Type and description of operations
Varuslag/Produkt/Tjänst

Type of goods/product/service

Process/Produktionsmetod

Process/Production method

Typ

Mängd per år

Amount per year

Type

Sort (t ex kg, liter)

Denomination
(e.g. kg. litres)

Bilaga bifogas

Enclosure
attached

Nej
No

Inera AB

Ja
Yes

Skriv ut
Print

Spara
Save

Stäng
Close

Utskrift tom blankett
Print empty form

Bakåt
Backward

Framåt
Forward
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Oskarshamns kommun

Kemikaliehantering

Chemicals handling

Kemikalier hanteras
Chemicals are handled

Inga kemikalier hanteras
No chemicals are handled

Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier
The operation involves the manufacture or import of chemicals

Tillverkningen/Importen är anmäld till Kemikalieinspektionen
Manufacture/import reported to Swedish Chemicals Agency

Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier/kemiska produkter som
används i verksamheten ska beskrivas i bilaga med angivande av typ/namn och förbrukning per år
Production chemicals, cleaning agents, cooling agents and other chemicals/chemical products used
in the operation are to be described in the enclosure, stating type/name and consumption per year
Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns
There is a tank for storage of fuel or heating oil
Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia finns
There is a facility for cooling, heating or ventilation that contains cooling agents

Utsläpp

Discharges

Avlopp

Water and sewage

Bilaga bifogas

Ja
Yes

Enclosure attached

Nej
No

Kontrollrapport
bifogas

Control report
attached

Bilaga bifogas

Enclosure attached

Bilaga bifogas

Enclosure attached

Bilaga bifogas

Enclosure
attached

Ja
Yes

Nej
No

Verksamheten har industriellt vattenutsläpp
The operation has an industrial waste water discharge

Ange från vilka processer spillvatten
förekommer (ej WC, kök m m)

Luft

State which processes emit
waste water (not WC, kitchen, etc)

Verksamheten är ansluten till egen anläggning
The operation is connected to own facility
Verksamheten har inget industriellt vattenutsläpp
The operation does not emit industrial waste water

Ja
Yes

Air

Verksamheten avger inget luftutsläpp
The operation does not emit discharges into the atmosphere

Ja
Yes

Verksamheten avger luftutsläpp
The operation emits discharges into the atmosphere

Övrig omgivningspåverkan/
Buller
Ljudalstrare/Typ av ljud

Nej
No

Nej
No

Other impact on the surrounding area/Noise
Source of noise/Type of noise

Ange vilka tider på dygnet bullret pågår State time of day/night when noise occurs

Reningsmetod

Cleaning method

Reningsmetod för vatten,
t ex oljeavskiljare

Cleaning method for water
e.g. oil separator

Reningsmetod för luft

Cleaning method for air

Rening saknas
No cleaning
Rening saknas
No cleaning

Avfall

Waste

Mängd/år
Amount/year

Transportör av avfall
Transporter of waste

Bilaga bifogas

Ja
Yes

Nej
No

Enclosure
attached

Nej
No

Bilaga bifogas

Ja
Yes

Nej
No

Inera AB

Typ av avfall enligt avfallsförordningen (2011:927)
Type of waste in accordance with the Ordinance on
Waste (2011:927)

Ja
Yes

Skriv ut
Print

Spara
Save

Stäng
Close

Bakåt
Backward

Framåt
Forward
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Oskarshamns kommun
Energiåtgång

Energy consumption

Olja, mängd/år
Oil, amount/year

Biobränsle, mängd/år
Biofuel, amount/year

El, mängd/år
Electricity, amount/year

Fjärrvärme, mängd/år
District heating, amount/year

Värmepump, mängd/år
Heat pump, amount/year

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
The above personal information details will be handled in accordance with The General Data Protection Regulation.
Ägarens underskrift

Owner's signature

Ytterligare beskrivningar av verksamheten och dess miljöpåverkan samt de försiktighetsmått
som kommer att vidtas och eventuella kartor, ritningar och annat material som behövs, lämnas i bilaga.
Further descriptions of the operation and its environmental impact, the precautionary measures that
will be taken and any maps, drawings or other documentation required, are to be submitted in enclosures.

Bilagor

Situationsplan över fastigheten
Location plan for the property

Enclosures

Kontrollrapport för anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia
Control report for the facility för cooling, heating or ventilation containing cooling agents
Beskrivning av verksamheten, dess miljöpåverkan samt försiktighetsmått
Description of operations, their environmental impact and precautionary measures
Beskrivning av process-/produktionsmetod
Description of the process/production method
Beskrivning av produktionskemikalier eller andra kemikalier som används, typ/namn och förbrukning per år
Description of the production chemicals or other chemicals used, type/name and annual consumption
Beskrivning av kemikalier som tillverkas eller importeras, typ/namn och mängd per år
Descripiton of chemicals that are manufactured or imported, type/mane and annual amount
Beskrivning av processer där spillvatten förekommer. flöden, utsläppspunkter uppskattade vattenföroreningsåtgärder
Description of processes in which waste is produced. Flows, discharge points estimated pollutions amounts
Beskrivning av luftflöden, utsläppspunkter, uppskattade luftföroreningsmängder
Description of air flows, discharge points, estimated air discharge points
Beskrivning av reningsmetod för vatten
Description of water cleaning method
Beskrivning av reningsmetod för luft
Description of air cleaning method

Inera AB

Avfallstyp/-er, mängd avfall/år och transportör/-er av avfall
Type of waste, amount/year and transporter of waste

Skriv ut
Print

Spara
Save

Stäng
Close

Bakåt
Backward

Framåt
Forward

