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Malmö stad

Miljöförvaltningen

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG
VERKSAMHET

Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet
Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 § och miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan inklusive
bilagor ska vara Miljönämnden tillhanda senast 6 veckor innan faktisk driftstart. Ej fullständigt ifylld anmälan förlänger
handläggningstiden.

ANMÄLD VERKSAMHET ENLIGT MILJÖPRÖVNINGSFÖRORDNINGEN (2013:251)
Huvudverksamhet
Kod enligt miljöprövningsförordningen

Biverksamhet. Fylls i om verksamheten omfattas av fler koder än den som anges ovan
Koder enligt miljöprövningsförordningen

ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH KONTAKTPERSON
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Besöksadress

Ort

Postadress

Postnummer

Telefon (inklusive riktnummer)

Mobiltelefon

Ort

E-post

Kontaktperson, namn

OMBUD FÖR SÖKANDEN
Namn

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Telefon (inklusive riktnummer)

Mobiltelefon

Ort

E-post

FAKTURERINGSADRESS
(Om annan än ovanstående)
Företagets namn

Adress

Postnummer

Ort

FASTIGHETSÄGARE
Fastighetsägare

Telefon

E-post

Besöksadress Bergsgatan 17 • Postadress 205 80 Malmö • Telefon 040-34 35 15
Organisationsnummer 212000-1124 • www.malmo.se • miljo@malmo.se
Utgåva 2018

Fastighetsbeteckning

2 (2)
ANGE MED ETT KRYSS VILKA BILAGOR SOM MEDFÖLJER ANMÄLAN
Om någon av bilagorna 1 – 5 inte bifogas ska orsaken till detta anges.
Bilaga 1: Situationsplan som visar aktuell fastighet.

Bilaga 2: Ritning över anmäld verksamhet.

Bilaga 3: VA-ritning, där spill- och dagvattennät, golv- och
utomhusbrunnar samt eventuella oljeavskiljare finns utsatta.

Bilaga 4: Kemikalieförteckning.

Bilaga 5: Egenkontroll enligt Förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll.

Bilaga 6:

Bilaga 7:

Bilaga 8:

I detta ärende kan Miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges er
genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på. Första arbetsdagen efter att
beslutet har gått ut skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses
delgiven handlingen två veckor från det att vi skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum
ni anses delgiven. Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller annat. Ange
alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått kontrollmeddelandet men inte
det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast.

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Anmälan med bilagor skickas per mejl till: miljo@malmo.se
Alternativt kan anmälan skickas med post till: Malmö stad, Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö
Behandling av personuppgifter – allmän information
Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).
Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.
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