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POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

 

På den här blanketten kan du anmäla om ändring av A-, B- eller C-verksamhet 
enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka anmälan till miljoavdelningen@habo.se eller till: 

Håbo kommun 
Miljöenheten 
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 

Avgift 
En fast avgift tas ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för handläggning kan tas ut 
även om du tar tillbaka din anmälan. Mer information finns på www.habo.se. 

Administrativa uppgifter 
Anläggningens namn Besöksadress 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

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

 

Verksamhetsutövare Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer och postort) 

Fakturaadress (om annan än utdelningsadress) Postadress 

Fakturareferens 

E-postadress Telefon 

Kontaktperson Telefon 

E-postadress till kontaktperson 

Eventuell miljöcertifiering 
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Gällande miljöbeslut 
 Inga gällande beslut finns för verksamheten  Gällande beslut finns 

Ange beslutens datum och utfärdare 

 

Beskriv ändring  
Beskriv den ändring som anmälan avser och varför ändringen vidtas 

 

 

 

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 
 

Konsekvenser för miljö och hälsa  
Beskriv hur förändringen kommer att påverka utsläpp till luft och vatten, buller, energianvändning, transporter mm. 
Finns risk för närboende? 

 

 

 

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 
 

Information  
Har ni informerat närboende eller andra berörda om den planerade förändringen? Vem har ni informerat? Vilka 
synpunkter har kommit in? 

 

 

 

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 
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Ange vilka bilagor som medföljer anmälan 
 Ritning över verksamheten    

 Karta som visar lokalisering   
 

Underskrift 
Datum Ort Namnförtydligande 

Underskrift 

 
 
Behandling av personuppgifter 
Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen).  

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan om 
miljöfarlig verksamhet. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det 
framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för 
hanteringen av dina personuppgifter är bygg- och miljönämnden i Håbo kommun.  

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med 
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 
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