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Postadress 
Mjölby kommun 
Miljökontoret 
595 80 MJÖLBY 

Besöksadress 
Burensköldsvägen 11 

Telefon 
0142 - 850 00 

Internetadress 
www.mjolby.se 

e-postadress 
miljo@mjolby.se 

 
 

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG 
VERKSAMHET 

 
 
 
 
 
 
 

Anmälan med bilagor skickas i två exemplar till: Miljönämnden 
Mjölby kommun 
595 80 Mjölby. 

 

 
 

Anmälan ska lämnas in senast 6 veckor innan verksamheten startar. 

Handläggningsavgift 820 kronor/timme. Faktura skickas i efterhand. 

Uppgifterna kommer att registreras i miljönämndens register och behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, eller med stöd av 
     speciallagstiftning. För mer information eller för rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret. 
 

Anmälan avser 
 

Befintlig verksamhet Planerad verksamhet Beräknat startdatum: 
 

Verksamhetsutövare 
 

Företag Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil 

E-post 

Kontaktperson, namn 

 

Faktureringsadress om annan än ovanstående 
 

Namn Organisationsnummer / Personnummer 

Postadress Postnummer och ort 

 

Fastigheten (Situationsplan över fastigheten ska bifogas) 
 

Fastighetsbeteckning Lokalyta 

Fastighetsägare, namn 

Kontaktperson, namn 

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil 

E-post 

 

Verksamheten 
 

Typ och beskrivning av verksamheten 

Kod1 Arbetstider Antal anställda 
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Postadress 
Mjölby kommun 
Miljökontoret 
595 80 MJÖLBY 

Besöksadress 
Burensköldsvägen 11 

Telefon 
0142 - 850 00 

Internetadress 
www.mjolby.se 

e-postadress 
miljo@mjolby.se 

 

Process/Produktionsmetod 
 

Typ 

Produktionskapacitet/Produktionsmängd Bilaga bifogas 

Ja Nej 
 

Kemikaliehantering 
 

 
Verksamheten har en egen tillverkning eller import av kemikalier 

 
Tillverkningen/Importen är anmäld till kemikalieinspektionen 

 
Produktionskemikalier, rengöringsmedel och andra kemikalier som används i verksamheten ska 
beskrivas i bilaga med angivande av typ/namn och förbrukning/år 

Bilaga bifogas 

Ja Nej 

Utsläpp 
 

Avlopp, mängd spillvatten i kommunalt nät, m3/år  
Verksamheten är ansluten till egen anläggning 

Bilaga bifogas 

Ja 
 

Nej 
Luft 

Verksamheten avger inget luftutsläpp 
 

Verksamheten avger luftutsläpp 
Bilaga bifogas 

Ja 
 

Nej 
Buller, ljud alstrare/Typ av ljud  Bilaga bifogas 

Ja 
 

Nej 
 

Reningsmetod 
 

Reningsmetod för vatten  
Reningsmetod saknas 

Bilaga bifogas 

Ja 
 

Nej 
Reningsmetod för luft  

Reningsmetod saknas 
Bilaga bifogas 

Ja 
 

Nej 
 

Avfall/Farligt avfall 
 

Typ av avfall Mängd/år Typ av avfall Mängd/år 

Typ av avfall Mängd/år Typ av avfall Mängd/år 

Transportör av avfall Bilaga bifogas 

Ja Nej 
 

Mätning/Kontroll 
 

Beskrivning 

 Bilaga bifogas 

Ja Nej 
 

Energiåtgång 
 

Olja, mängd/år Fjärrvärme, mängd/år El, mängd/år Biobränsle, sort och mängd/år 

 

Underskrift 
 

Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Sökande, namnteckning Namnförtydligande 

 

1) Alla anmälningspliktiga verksamheter finns angivna i miljöprövningsförordningen (2013:251) där också verksamhetens 
kod finns angiven. Förordningen kan hämtas gratis på www.notisum.se.  

        

 



 3 

Postadress 
Mjölby kommun 
Miljökontoret 
595 80 MJÖLBY 

Besöksadress 
Burensköldsvägen 11 

Telefon 
0142 - 850 00 

Internetadress 
www.mjolby.se 

e-postadress 
miljo@mjolby.se 

 
Bilageförteckning 

 
 

Bilaga nummer  
Bilaga 

  
  

  

  

  

  

  

  
 
 

Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdaterad 2016-03-29 Miljökontoret 
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