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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 miljöfarlig verksamhet - 
skjutbanor 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 
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

Administrativa uppgifter 

Företags-/föreningsnamn Organisationsnummer 

Adress Telefon 

Postnummer Postort E-post

Kontaktperson 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress Postnummer Ort 

Anmälan avser 

☐ Ny verksamhet ☐ Ändring av befintlig verksamhet

Lokalisering 

  Avstånd till närmaste bostad: ____________ m Avstånd till närmaste vattendrag: ____________ m 

 Avstånd till närmaste dricksvattentäkt: ____________ m 

 Beskrivning av omgivningen i övrigt 

Verksamhetsbeskrivning 
Vilka typer av skjutbanor finns? 

Totalt antal skott/år: ____________  Antal dagar skytte pågår/år: ____________  Antal tävlingar/år: ____________

http://www.hallsberg.se/
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen
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Huvudsakliga skjuttider Måndag-fredag: __________________ Lördag: __________________ Söndag/helgdag: __________________ 

 

Vilka vapen nyttjas?  Kaliber  Ammunition  Skott/år 

    

    

    

    

    

    

    

 

Kommer vapen och/eller ammunition förvaras på anläggningen? ☐ Ja ☐ Nej 

Om ja, beskriv förvaringsutrymmen och säkerhetsanordningar som vidtagits för vapen och ammunition 

 

Utsläpp till vatten 
Spillvatten från t ex paviljong går till 

☐ Kommunalt nät. Mängd: ____________ m3/år ☐ Eget avlopp. Typ av avlopp: _____________________________________________ 

Har några åtgärder vidtagits för lakvatten vid kulfång? ☐ Ja ☐ Nej 

Om ja, vilka åtgärder? 

 

Buller 

☐ Bullermätning har gjorts Ljudnivåer som uppmätts: 

Beskriv anordningar för bullerskydd 

 

Avfallshantering 

Sållas skjutvallen? ☐ Ja ☐ Nej Om ja, senaste tillfället: __________________ Mängd: ___________________ 

Hur omhändertas bly? 

Vilket övrigt avfall uppkommer i verksamheten? Hur omhändertas övrigt avfall? 
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Energi 

Energikälla  Typ  Mängd/år 

Olja   

El   

Fjärrvärme   

Biobränsle   

Annat: ___________________________   

 

Cisterner och tillhörande rörledningar för olja/diesel 
Det finns cistern för 

Datum för senaste besiktning: ___________________________________ 

☐ Olja ☐ Diesel ☐ Annat: __________________ Cisternens volym: ___________________ 

Cisternen är placerad ☐ Ovan mark ☐ I mark ☐ Inomhus ☐ Cisternen är korrosionsskyddad 

Vilka åtgärder har vidtagits för tankar och cisterner? 

 

Kontrollfrågor 

Sker någon form av journalföring av verksamheten? ☐ Ja ☐ Nej 

Om ja, hur? 

 

 

Till anmälan bifogas 
 

☐  

 
Karta som visar skjutbanor, skjutvallar, skjuthall, markörgrav, kulfång, målbodar, byggnader, 
dricksvattentäkter, vattendrag, diken, farligt område och var skyltning gjorts. 

 

☐  

 
VA-ritningar 

 

 

Underskrift 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 
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