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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 

 
 

Information om nedläggning av 
miljöfarlig verksamhet 

 
 
 

I syfte att kunna hantera din information 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 

 
Branschkod/-er enligt bilagan till förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Prövningsnivå 

 

Nedläggning av verksamhet 
 Hur ser tidsplanen för nedläggningen ut? 

 

  

http://www.hallsberg.se/
https://www.hallsberg.se/gdpr
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Lokalerna 
Beskriv vad som gäller mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare vid nedläggning 

Är fastighetsägaren informerad om kommande nedläggning? ☐ Ja ☐ Nej 

Vem kommer ta över fastigheten? Typ av verksamhet? 

Kommer lokalerna att rivas? ☐ Ja ☐ Ja, delvis ☐ Nej 

Vilka åtgärder planeras genomföras gällande lokalerna? 

Ska cisterner, ledningar, oljeavskiljare, mm. Vara kvar eller tas bort/tömmas? 

 

Kemikalier, farligt avfall och utrustning 
Hur har förvaring av kemikalier och farligt avfall skett? 

Har läckage av kemikalier och/eller farligt avfall skett? ☐ Ja ☐ Nej 

Vilka kemikalier och farligt avfall finns inom fastigheten och hur planerar verksamheten att göra sig av med dessa? 

Hur kommer utrustning (maskiner, ventilation, mm) att hanteras)? 

Hur kommer utrymmena städas? Hur hanteras golvskurvatten? 

 

Förorening i mark, vatten eller byggnad 

Finns det skäl att misstänka förorening i mark, vatten eller byggnad? ☐ Ja ☐ Nej 

Vilken typ av föroreningar kan man förväntas hitta? 

http://www.hallsberg.se/
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Har ombyggnad skett så kan finnas inbyggda föroreningar? ☐ Nej ☐ Ja. Vilka föroreningar: ________________________________ 

Har undersökningar genomförts i mark, grund- och ytvatten, sediment, inomhus, mm, inom fastigheten? 

☐ Nej ☐ Ja. Undersökningen visade: __________________________________________________________________________ 

 

Övrigt 
Övrigt om kommande nedläggning 

 

 

Till anmälan bifogas 

☐  Tidsplan för nedläggningen  

☐  Kopior på undersökningar om föroreningar 

☐ Ritning över verksamheten 

 

Underskrift 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 

 
 

 

Avgift 
Miljöenheten tar ut en avgift för handläggning av ärendet enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

 
Information om nedläggning av miljöfarlig verksamhet 
Informera miljöenheten i god tid innan verksamheten upphör, om ni 
planerar att lägga ned er verksamhet. För vissa verksamheter finns krav på att en sanerings- eller 
avvecklingsplan ska godkännas av oss i god tid före avvecklingen. 
 

http://www.hallsberg.se/
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Ni behöver ta ställning till hur ni ska ta hand om och rengöra olika process- eller anläggningsdelar. 

Här är en checklista med några frågeställningar som ni bör gå igenom: 

 
− Hur tar ni hand om processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)? 
− Hur avvecklar och rengör ni processavloppsvatten, eventuella rör, kanaler, reningsanläggningar, 

kemikalier och slam? 
− Hur tar ni hand om kemikalier, farligt avfall och annat avfall? 
− Om oljecistern eller oljeavskiljare finns, hur tar ni hand om och rengör dem? 
− Hur tar ni hand om utrustning för luftrengöring? Rengör ni ventilationen? 
− Hur tar ni hand om tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer)? 
− Finns det aggregat med köldmedia? Hur tar ni hand om det? 
− Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras? 
− Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas? 
− Finns förorenad mark som behöver saneras? 
− Finns förorenat vatten eller vattenområde som behöver saneras? 

http://www.hallsberg.se/
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