
Haparanda stad - Samhällsbyggnadskontoret

Anmälan miljöfarlig verksamhet

Anläggning

Anläggningens namn* Fastighetsbeteckning*

Besöksadress

Kontaktperson till anläggningen

Förnamn* Efternamn*

Telefon* Telefon mobil E-post

Verksamhetsutövare

Företag* Organisationsnummer*

Postadress* Postnummer* Ort*

Eventuell faktureringsadress

Ansvarig firmatecknare*

Kontaktuppgifter verksamhetsutövare

Förnamn* Efternamn*

Telefon* Telefon mobil E-post

Anmälningskod

Anmälningskod enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd*

Verksamheten

Verksamhetsbeskrivning

Arbetstid/verksamhetstid
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Startdatum* Slutdatum

Verksamhet pågår under tiden
Klockslag 
fr.o.m

Klockslag 
t.o.m

Måndag - fredag

Lördag

Söndag

Lokalisering - Geografiskt läge

Avstånd från anläggningen till närmaste bostadshus.* Avstånd från anläggningen till närmaste fritidsområde*

Avstånd från anläggningen till närmaste vattendrag 
eller sjö*

Avstånd från anläggningen till närmaste vattentäkt*

Avstånd från anläggningen till annan känslig 
verksamhet eller område

Vilken annan verksamhet eller vilket annat område det 
rör sig om

Lokalisering - Gällande detaljplan

Överensstämmer anläggningens verksamhet med gällande detaljplan*

Ja

Nej

Ligger anläggningen inom skyddsområde för vattentäkt*

Ja

Nej

Driftstörningar och haverier

Rutiner i händelse av spill eller haverier

Buller

Antal tunga transporter till och från verksamheten

Ge en beskrivning av tänkbara bullerkällor

Utsläpp till luft

Sker utsläpp till luft*

Ja Typ av utsläpp till luft
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Nej

Reningsanläggning

Ja

Nej

Utsläpp till vattendrag

Sker utsläpp till vattendrag*

Ja Typ av utsläpp till vattendrag

Nej

Finns oljeavskiljare

Ja

Nej

Annan rening

Ja

Nej

Utsläpp till dagvatten

Sker utsläpp till dagvatten*

Ja Typ av utsläpp till dagvatten

Nej

Finns oljeavskiljare

Ja

Nej

Annan rening

Ja

Nej

Utsläpp till spillvatten

Sker utsläpp till spillvatten*

Ja Typ av utsläpp till spillvatten

Nej

Finns oljeavskiljare

Ja

Nej

Annan rening

Ja

Nej

Bränslehantering

Ange vilken/vilka drivmedel som hanteras i verksamheten

Annat drivmedel, ange Förbrukning/år alternativt under verksamhetstiden

Typ av cistern
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Antal Volym Antal 
pumpar

Underjordisk

Ovan mark

Cistern typ

K-cistern

S-cistern

Typ av sekundärskydd

Invallad

Dubbelmantlad

Ingetdera

Påkörningsskydd finns

Ja

Nej

Oljeavskiljare finns

Ja

Nej

Tankplats under tak

Ja

Nej

Dagavlopp

Spillvatten

Dagvatten

Saknas

Kemiska produkter
Ange kemiska produkter

Produktnamn Mängd/ 
år Användningsområde Förvaring

1

2

3

4 

5

6

7

8

9

10
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11

Farligt avfall 
Uppskattade mängder i förekommande falll

Typ av avfall Mängd/ 
år Ursprung Förvaring

1

2

3

4

5

6

7

Övrig information

Övrig information

Bilagor

Situationsplan, karta eller liknande Layout över verksamheten

Säkerhetsdatablad Registreringsbevis

VA-ritning Miljökonsekvensbeskrivning

Eventuella samråd med närboende eller berörda Reningsanläggningar

Övrig bilaga

De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter 
av allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade 
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Informationstext för formuläret

Informationstext för formuläret

Det här formuläret används för att anmäla miljöfarligt verksamhet enligt med 21 § förordningen 
(1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För handläggning av anmälan tar vi ut en 
avgift. Avgiftens storlek beror på vilken verksamhet som anmäls. Miljöinspektören kan ge råd och 
anvisningar, se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Lokalisering - Geografiskt läge

Ange anläggningens geografiska läge i förhållande till annat.

Kemiska produkter
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Information om behandling av personuppgifter längst ned i blanketten



Ange de kemiska produkter som anläggningen använder, tvättkemikalier m.m.

Farligt avfall 

Uppskatta mängden av farligt avfall från anläggningen.

Ifyllnadsstöd för blanketten

Fastighetsbeteckning

Ange fastighetsbeteckning för fastigheten där verksamheten skall bedrivas.

Telefon

Ange även riktnummer.

Företag

Ange företagets eller bolagets namn.

Organisationsnummer

Ange företagets organisationsnummer i formatet 1234567890.

Eventuell faktureringsadress

Ange faktureringsadress om den är annan än adress till verksamhetsutövare.

Telefon

Ange även riktnummer.

Verksamhetsbeskrivning

Ge en kortfattad verksamhetsbeskrivning, exempelvis produktion, framställning, lagring, 
avfallshantering, energiframställning, lösningsmedelsförbrukning etc.

Slutdatum

Anges om verksamheten är tidsbegränsad.

Klockslag fr.o.m

Klockslag skrivs i TT.MM.

Klockslag från och med 1

Klockslag skrivs i TT.MM.

Klockslag t.o.m

Klockslag skrivs i TT.MM.

Klockslag till och med 1

Klockslag skrivs i TT.MM.

Klockslag från och med 2

Klockslag skrivs i TT.MM.

Klockslag till och med 2

Klockslag skrivs i TT.MM.

Klockslag från och med 3

Klockslag skrivs i TT.MM.

Klockslag till och med 3

Klockslag skrivs i TT.MM.

Avstånd från anläggningen till närmaste bostadshus.

Ange avståndet i meter.

Avstånd från anläggningen till närmaste fritidsområde

Ange avståndet i meter.

Avstånd från anläggningen till närmaste vattendrag eller sjö

Ange avståndet i meter.

Avstånd från anläggningen till närmaste vattentäkt

Ange avståndet i meter.
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Avstånd från anläggningen till annan känslig verksamhet eller område

Ange avståndet i meter.

Ange nedan vilken annan verksamhet eller vilket annat område det rör sig om.

Ja

Ja, anläggningens verksamhet överensstämmer med gällande detaljplan.

Nej

Nej, anläggningens verksamhet överensstämmer inte med gällande detaljplan.

Ja

Ja, anläggningen ligger inom skyddsområde för vattentäkt.

Nej

Nej, anläggningen ligger inte inom skyddsområde för vattentäkt.

Rutiner i händelse av spill eller haverier

Beskriv kortfattat de rutiner som finns för att förhindra störningar på den yttre miljön i händelse av spill 
eller haverier.

Ja

Ange typ av utsläpp.

Reningsanläggning

Klicka i en av rutorna. Om ja, skicka med bilaga.

Ja

Skicka med bilaga. Det finns möjlighet att digital bifoga bilaga i slutet av formuläret.

Sker utsläpp till vattendrag

Klicka i en av rutorna. Om ja, ange typ av utsläpp.

Ja

Ange typ av utsläpp.

Typ av utsläpp till vattendrag

Beskriv utsläpp av avloppsvatten, förutom sanitärt vatten.

Finns oljeavskiljare

Klicka i en av rutorna.

Annan rening

Klicka i en av rutorna. Om ja, skicka med bilaga.

Ja

Skicka med bilaga. Det finns möjlighet att digital bifoga bilaga i slutet av formuläret.

Sker utsläpp till dagvatten

Klicka i en av rutorna. Om ja, ange typ av utsläpp.

Ja

Ange typ av utsläpp.

Typ av utsläpp till dagvatten

Beskriv utsläpp av avloppsvatten, förutom sanitärt vatten.

Finns oljeavskiljare

Klicka i en av rutorna.

Annan rening

Klicka i en av rutorna. Om ja, skicka med bilaga.

Ja

Skicka med bilaga. Det finns möjlighet att digital bifoga bilaga i slutet av formuläret.
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Sker utsläpp till spillvatten

Klicka i en av rutorna. Om ja, ange typ av utsläpp.

Ja

Ange även typ av utsläpp.

Typ av utsläpp till spillvatten

Beskriv utsläpp av avloppsvatten, förutom sanitärt vatten.

Finns oljeavskiljare

Klicka i en av rutorna.

Ja

Skicka med bilaga. Det finns möjlighet att digital bifoga bilaga i slutet av formuläret.

K-cistern

Cistern med god korrosionsbeständighet, är normalt av plast.

S-cistern

Cistern med mindre god korrosionsbeständighet, är normalt av metall.

Invallad

Ange invallningsmaterial samt volym nedan.

Mängd per år 1

Ange mängd/år alternativt under verksamhetstiden

Förvaring1

Ange förvaring (ev bilaga)

Mängd per år 2

Ange mängd/år alternativt verksamhetstiden

Förvaring2

Ange förvaring (ev bilaga)

Mängd per år 3

Ange mängd/år alternativt verksamhetstiden

Förvaring3

Ange förvaring (ev bilaga)

Mängd per år 4

Ange mängd/år alternativt verksamhetstiden

Förvaring4

Ange förvaring (ev bilaga)

Mängd per år 5

Ange mängd/år alternativt verksamhetstiden

Förvaring5

Ange förvaring (ev bilaga)

Mängd per år 6

Ange mängd/år alternativt verksamhetstiden

Förvaring6

Ange förvaring (ev bilaga)

Mängd per år 7

Ange mängd/år alternativt verksamhetstiden

Förvaring7

Ange förvaring (ev bilaga)

Mängd per år 8
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Ange mängd/år alternativt verksamhetstiden

Förvaring8

Ange förvaring (ev bilaga)

Mängd per år 9

Ange mängd/år alternativt verksamhetstiden

Förvaring9

Ange förvaring (ev bilaga)

Mängd per år 10

Ange mängd/år alternativt verksamhetstiden

Förvaring10

Ange förvaring (ev bilaga)

Mängd per år 11

Ange mängd/år alternativt verksamhetstiden

Förvaring11

Ange förvaring (ev bilaga)

Förvaring1

Ange förvaring (ev bilaga)

Förvaring2

Ange förvaring (ev bilaga)

Förvaring3

Ange förvaring (ev bilaga)

Förvaring4

Ange förvaring (ev bilaga)

Förvaring5

Ange förvaring (ev bilaga)

Förvaring6

Ange förvaring (ev bilaga)

Förvaring7

Ange förvaring (ev bilaga)
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Haparanda stad   Postadress 953 85 Haparanda   0922-260 00   kommunen@haparanda.se   haparanda.se 

 

Bilaga 

Behandling av personuppgifter 
 

Personuppgifter som behandlas  

• Namn  

• Adress  

• E-postadress  

• Personnummer  

• Telefonnummer  

• Mobilnummer  

• Fastighetsbeteckning  

  

Ändamålet med behandlingen  

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra uppgifter som tillstånds- och tillsynsmyndighet 

på bland annat miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet och kunna erbjuda medborgare och 

företag service och information på dessa områden. Vi strävar efter att begränsa behandlingen av dina 

personuppgifter till ett minimum och att när vi behandlar dina personuppgifter värnar om din personliga 

integritet.  

 

Laglig grund för behandlingen  

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Hänvisning till Miljöbalken 

(SFS 1998:808).  

Lagringstid  

Vi omfattas av arkivlagstiftningen. Det innebär att vi har en skyldighet att bevara och arkivera alla 

offentliga handlingar. Undantaget är till exempel handlingar som bara är av tillfällig eller liten 

betydelse. Sådana uppgifter raderar vi löpande. 

 

Lämna klagomål på personuppgiftshanteringen  

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att 

kontakta oss miljo-bygg@haparanda.se, eller Haparanda stads dataskyddsombud 

dataskyddsombud@haparanda.se som utreder det inträffade och ser till att eventuella fel åtgärdas. 

 

Känner du dig ändå inte nöjd eller inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har gjort fel så kan du 

alltid lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök 

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information om hur du gör för att lämna klagomål. 

 

Personuppgiftsansvarig  

Samhällsbyggnadsnämnden Haparanda stad är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om vårt dataskyddsarbete genom att skicka ett e-postmeddelande 

till kommunen@haparanda.se eller miljo-bygg@haparanda.se 

mailto:kommunen@haparanda.se?subject=Synpunkt
mailto:miljo-bygg@haparanda.se
mailto:dataskyddsombud@haparanda.se?subject=Synpunkt
mailto:dataskyddsombud@haparanda.se
https://www.imy.se/
mailto:kommunen@haparanda.se
mailto:miljo-bygg@haparanda.se
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