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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 
 

drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se  

Internetadress 
694 80 Hallsberg   www.hallsberg.se 

 
 

Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808) 

 
 

I syfte att kunna hantera din anmälan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök 
https://www.hallsberg.se/gdpr eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

 

Administrativa uppgifter 

Företags/namn Organisationsnummer 

Adress Telefon 

Postnummer Postort E-post 

Ägare Telefon, ägare 

Kontaktperson Telefon, kontaktperson 

Fakturaadress (om annan än ovan) 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress Postnummer Ort 

 
 Verksamhetskod/-er enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)  Prövningsnivå 

 

Ändring av verksamheten 
 Beskriv kortfattat hur ändringen påverkar utsläpp till luft, mark, vatten, buller, energi, transporter, mm. 

http://www.hallsberg.se/
https://www.hallsberg.se/gdpr
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress 

694 80 Hallsberg www.hallsberg.se 

Redogörelse för gällande tillstånd 

Finns tillstånd för verksamheten? ☐ Ja ☐ Nej 

Om ja, beskriv kortfattat hur ändringen inte strider mot nu gällande tillstånd och villkor 

Information till berörda 

Har ni informerat berörda grannar? ☐ Ja ☐ Nej 

Om ja, vilka har ni informerat? 

Om ja, vilka synpunkter har kommit in? (i korthet) 

Till anmälan bifogas 

☐ Ny karta som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, vattentäkter, dagvatten, bostäder, verksamhetens
byggnader.

☐ Ny ritning över verksamheten

☐ Uppdaterad kemikalieförteckning

☐ Synpunkter från berörda grannar

☐ Detaljerad beskrivning av genomförda ändringar

☐ Detaljerad beskrivning av hur ändringarna inte strider mot nu gällande tillstånd och villkor

Underskrift 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 

http://www.hallsberg.se/
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