ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET - SKJUTBANOR
Anmälan avser:
□ Ny verksamhet.
□ Befintlig verksamhet (skall anmälas senast 2001-12-31).
□ Ändring av befintlig verksamhet.

Administrativa uppgifter
Firmanamn:

Organisationsnr:

Utdelningsadress:

Postnr och ort:

Besöksadress:

Faxnr:

E-postadress:

Ägare:

Telefonnr:

Kontaktperson:

Telefonnr:

Fastighetsägare:

Fastighetsbeteckning:

Utdelningsadress:

Telefonnr:

Postnr och ort:

Ange vilka bilagor som medföljer anmälan. Bilaga 1 och 2 är obligatoriska.
□ Bilaga 1: Situationsplan, karta.
□ Bilaga 2: Ritning över verksamheten.
□ Bilaga 3: VA-ritningar.
□ Bilaga 4:
□ Bilaga 5:
□ Bilaga 6:

Lokalisering
Beskriv den närmaste omgivningen. Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder,
dricksvattentäkt, vattendrag och annan störningskänslig verksamhet/mark:
Närmaste bostäder: …………m.
Närmaste vattendrag: …………m.
Närmaste dricksvattentäkt: …………m.

Bifoga situationsplan eller karta över området i bilaga 1 som visar skjutbanans och
anläggningarnas läge i förhållande till omgivningen.

1(4)

Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamheten vid skjutbanan. Vilka typer av skjutbanor finns?

Bifoga ritning över verksamheten i bilaga 2 där skjutvallar, skjuthall, markörgrav, kulfång,
målbodar mm finns markerade. Rita in farligt område och vilka avgränsningar och vilken
skyltning som gjorts.
måndag-fredag:
lördag:
Huvudsakliga skjuttider:
söndag och helgdag:
Vilka vapen nyttjas?
Kaliber
Ammunition
Skott/år

Beskriv förvaringsutrymmen och de säkerhetsanordningar som vidtagits om vapen och
ammunition förvaras inom anläggningen:

Totalt antal skott per år:
Antal dagar skytte pågår per år:
Antal tävlingar per år:

Utsläpp till vatten
Spillvatten från t. ex. paviljong går till:
□ Kommunalt nät.
Mängd spillvatten: …………

m3/år.

□ Egen avloppsanläggning.
Beskrivning:

Har några åtgärder vidtagits för lakvatten från kulfång?
Om ja, vilka?

□ Ja

□ Nej

Bifoga ritning över spill-, lak- och dagvattennätet i bilaga 3 och markera utsläppspunkter på
situationsplan i bilaga 1.
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Buller
□ Bullermätning har gjorts.
Ange de ljudnivåer som ev. har uppmätts:

Beskriv ev. anordningar för bullerskydd:

Avfallshantering
Sållas skjutvallen?
□ Ja
□ Nej
Om ja, senaste tillfället: ……………… Mängd: ………
Hur omhändertas utsållat bly?:

Ange övrigt avfall som uppkommer och beskriv hanteringen av detta:

Energi
Energikälla
Olja
El
Fjärrvärme
Biobränsle
Annat: …………………

Typ

Mängd/år

Cisterner och tillhörande rörledningar för olja, diesel
Cistern för:
Datum för senaste besiktning:
□ olja □ diesel □ annat:…… ………..finns.
□ Ovan mark
Cisternvolym:
□ I mark
□ Korrosionsskyddad
□ I byggnad
Vilka skyddsåtgärder har vidtagits för tankar och cisterner?

Markera cisternens/cisternernas placering i situationsplanen i bilaga 1.
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Kontrollfrågor
Sker någon form av journalföring av verksamheten och i så fall hur?

Underskrift
Anmälan skall undertecknas av verksamhetsansvarig.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

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

Hallsbergs kommun
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden
694 80 HALLSBERG
Anmälan skickas till:
Hallsbergs kommun, Drift- och servicenämnden, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: V Storgatan 14
E-post:
miljo.bygg.myndighetsforvaltningen@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00 vx
Telefax: 0582-68 51 60
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