Anmälan om ändring av B- eller C-verksamhet
-enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

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):

Ange branschkod/er och prövningsnivå enl.
bilagan till Förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

Kod/er:

Prövningsnivå:

Beskriv ändring
Beskriv hur ändringen påverkar utsläpp till luft, mark, vatten, buller, energi, transporter m.m.

Bilaga med beskrivning bifogas

Redogörelse för gällande tillstånd
Finns tillstånd för verksamheten:
Ja
Nej
Om tillstånd finns, beskriv varför/hur ändringen inte strider mot nu gällande tillstånd och villkor:

Bilaga med redogörelse bifogas
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Information till berörda
Har ni informerat berörda grannar:
Ja
Nej
Om ja, vilka har ni informerat, och vilka synpunkter har i så fall inkommit?

Bilaga med synpunkter bifogas

För handläggning av anmälan kommer miljönämnden att ta ut en avgift enligt en taxa
fastställd av kommunfullmäktige.

Underskrift
Anmälan skall undertecknas av verksamhetsansvarig
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

Personuppgifter
Personuppgifter i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna
I syfte att kunna hantera din ansökan kommer Drift-och servicenämnden att behandla dina personuppgifter
kommer att registreras i Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens register, som är tillgängliga för
enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök
allmänheten.
www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.

Med anmälan kan följande bilagor behöva lämnas:
 Ny situationsplan, om yttre förändringar skett, som visar tomtgränser, vägar,
vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder, lagringsutrymme,
invallning/dagvatten, m.m.
 Ny ritning/ar om inre förändringar av lokal/verksamhet har skett.
 Uppdaterad kemikalieförteckning (om ändringen medfört ändrad
kemikaliehantering).

Anmälan skickas
i två
exemplar
till: till:
Anmälan
skickas
i två
exemplar
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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