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På den här blanketten kan du anmäla om miljöfarlig verksamhet,
enligt 10 § Miljöprövningsförordningen

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka anmälan till miljoavdelningen@habo.se eller till:
Håbo kommun
Miljöavdelningen
Centrumleden 1
746 86 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.

Allmänna uppgifter (A)
Anläggningens namn

Organisationsnummer eller personnummer

Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefonnummer

Kontaktperson (miljöansvarig på anläggningen)

Telefonnummer

E-postadress

Mobilnummer

Huvudkontor

Telefonnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Övrig information

POSTADRESS

746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS

Centrumleden 1

TELEFON KONTAKTCENTER

0171-525 00

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0241

WEBBPLATS

www.håbo.se

E-POST

miljoavdelningen@habo.se
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Verksamhetsbeskrivning (B)
Verksamhet och driftsförhållanden

Produktion (mängd)

Verksamhetskod i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Processer

Samtliga kemikalier
i verksamheten

Volym eller vikt per år

Samtliga kemikalier i
verksamheten

Volym eller vikt per år

Utsläpp till luft eller vatten, ämne och volym eller vikt per år

Avfallsslag

Mängd

Transportör

Slutligt omhändertagande

Försörjning av vatten, avlopp och energi

Antal transporter till och från anläggningen per dag

Bullersituationen – ange anordning som orsakar buller i omgivningen

Skyddsåtgärder för att minska störningar från verksamheten till omgivningen (bifoga eventuella utredningar)

POSTADRESS

746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS

Centrumleden 1

TELEFON KONTAKTCENTER

0171-525 00

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0241

WEBBPLATS

www.håbo.se

E-POST

miljoavdelningen@habo.se
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Planförhållanden (C)
(Bifoga situationsplan)

Redovisning av hur hänsynsreglerna uppfylls (D)

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.

POSTADRESS

746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS

Centrumleden 1

TELEFON KONTAKTCENTER

0171-525 00

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0241

WEBBPLATS

www.håbo.se

E-POST

miljoavdelningen@habo.se
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Till dig som skall göra en anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 10 § Miljöprövningsförordningen
En anmälan skal innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att kunna
bedöma den miljöfarliga verksamhetens art, omfattning och miljöeffekter.
Anmälan består av:
A. Allmänna uppgifter
B. Verksamhetsbeskrivning – processer, kemikalieanvändning, mängder, avfallshantering, etc.
C. Gällande planförhållanden – situationsplan med redogörelse för läge i förhållande till bostäder, skolor,
vattenskyddsområde, vattentäkter och andra skyddsvärda anläggningar.
D. Redovisning av hur hänsynsreglerna uppfylls. (se nedan)
Som hjälp till dig har vi tagit fram blanketten Anmälan om miljöfarlig verksamhet

De allmänna hänsynsreglerna
Hänsynsreglerna skall följas vid alla tillfällen, situationer, händelser, verksamheter och åtgärder som
omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Exempelvis när mark brukas, kemiska produkter hanteras, en
byggnad uppförs, försäljning, en anläggning drivs, underhålls och när transporter sker.
Det är den som utför eller planerar att utföra något som påverkar eller riskerar att påverka miljön eller
människors hälsa som ansvarar för att reglerna följs och som ska betala de kostnader som kan bli aktuella.
I samband med prövning och tillsyn är verksamhetsutövaren eller enskild som vidtar en åtgärd skyldig att
visa att reglerna följs.

Hänsynsreglerna i korthet enligt Miljöbalkens 2 kapitel
1 § Bevisbördsregeln
Verksamhetsutövaren är den som skall bevisa, genom utredningar och i övrigt, att deras verksamhet kan
bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt.
2 § Kunskapskravet
Verksamhetsutövaren skall skaffa sig den kunskap som behövs för att undvika att företaget orsakar skador
på hälsa och miljö.
3 § Försiktighetsprincipen
Redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått.
4 § Produktvalsprincipen
Innebär att skadliga ämnen och beredningar så långt det är möjligt skall undvikas eller ersättas med sådana
som är mindre riskabla eller helt ofarliga.
5 § Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Man skall hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
6 § Lokaliseringsprincipen
Man skall välja den plats där ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta intrång och olägenhet
för människors hälsa och miljö.
7 § Skälighetsregeln
Kraven på hänsyn skall vara miljömässigt motiverade utan att vara orimliga att uppfylla. 5 (5)
8 § Efterbehandlingsskyldigheten – Verksamhet som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till
dess skadan eller olägenheten upphört. Ansvaret för efterbehandling kvarstår i princip för obegränsad tid.
Det är verksamhetsutövaren som skall visa att kostnaden för en skyddsåtgärd inte är miljömässigt motiverad
eller att den är orimligt betungande.
POSTADRESS

746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS

Centrumleden 1

TELEFON KONTAKTCENTER

0171-525 00

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0241

WEBBPLATS

www.håbo.se

E-POST

miljoavdelningen@habo.se

