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Administrativa uppgifter
Företag/Namn:

Organisationsnr:

Adress:

Postnr och ort:

Telefonnr företag:

Faxnr:

E-postadress:

Ägare:

Telefonnr ägare:

Kontaktperson:

Telefonnr kontaktperson:

Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare:

Telefonnr fastighetsägare:

Fakturaadress och referens (om annan än ovan):

Produktion/verksamhet
Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning):

Bilaga med beskrivning bifogas
Kemikalier som används, ex, oljor, avfettningsmedel och lösningsmedel. Ange slag och uppskattad
årsförbrukning:

Bilaga med kemikalieförteckning bifogas
Avfall som uppkommer, ange slag och uppskattad mängd som uppkommer per år:

Farligt avfall som uppkommer, ex oljeavfall, oljefilter och lösningsmedel. Ange slag och uppskattad
mängd som uppkommer:

Bilaga med uppgifter om farligt avfall bifogas
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Finns olje-/slamavskiljare
Nej
Om ja, beskriv vilken typ och storlek:

Förekommer utsläpp till dagvatten?
Nej
Ja

Ja

Förekommer utsläpp till reningsverket, förutom
sanitärt avloppsvatten?
Nej
Ja
Förekommer bullerkällor ute, ex. fläktar, truckar
Nej
Ja
ange vilka:
Finns cisterner inom fastigheten?
Nej

Ja

Hur värms lokalerna upp?

Inomhus

Utomhus

fyll i uppgifterna nedan

Cisternens storlek

Innehåll

Datum för sista besiktning

1.
2.

3.

Underskrift
Blanketten skall undertecknas av verksamhetsansvarig

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Personuppgifter i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna
Personuppgifter
i ansökan/anmälan
behandlas
i enlighet med personuppgiftslagen
(PUL).ärUppgifterna
kommer
att
kommer att registreras
i Miljö-, byggoch myndighetsnämndens
register, som
tillgängliga
för
registreras
i
Driftoch
servicenämndens
register,
som
är
tillgängliga
för
allmänheten.
allmänheten.

Blanketten
skickas
Blanketten
skickas
till: till:

Hallsbergs kommun, Drift- och servicenämnden, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: V Storgatan 14
Hallsbergs kommun
Epost: mbm@hallsberg.se
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden
Telefon: 0582-68 50 00 vx
694 80 HALLSBERG
Telefax: 0582-68 51 60
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Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden är den myndighet som har uppdrag att
kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats
med stöd av balken följs. Tillsynens syfte är att säkerställa att miljöbalken efterlevs i
samhället. Vid tillsynen kontrolleras hur väl du som verksamhetsutövare följer
reglerna. Vi kontrollerar bl.a. hur ni hanterar och förvarar kemikalier, avfall och farligt
avfall. Ansvaret för att säkerställa att miljöbalken följs ligger på dig som
verksamhetsutövare.

Allmänna hänsynsreglerna – 2 kapitlet miljöbalken (1998:808)
I kapitel två i miljöbalken anges de allmänna hänsynsregler som varje
verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. De allmänna hänsynsreglerna ställer bland
annat krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som
en verksamhet kan tänkas orsaka, att man vidtar de skyddsanordningar och
försiktighetsmått som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
1 § Bevisbördan
Alla som bedriver eller ska bedriva verksamhet ska kunna visa att den inte innebär
en fara för miljön.
2 § Kunskapskravet
Verksamhetsutövaren är skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs för att
undvika skada på människors hälsa och miljön.
3 § Försiktighetsprincipen
Verksamhetsutövaren är skyldig att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte
ska bästa möjliga teknik användas.
4 § Lokaliseringsprincipen
Lämplig plats med minsta möjliga olägenhet för människors hälsa och miljön ska
väljas.
5 § Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja
möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara
energikällor användas.
6 § Produktvalsprincipen
Alla ska välja de kemiska produkter eller biotekniska organismer som är minst
skadliga för människors hälsa och miljön.
8 § Skadeansvaret
Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som
medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar för att skadan eller olägenheten
avhjälps.
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