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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se. 
Anmälan gäller 

Befintlig verksamhet 

Ny verksamhet med planerat startdatum: 

Verksamhetsutövare 
Företag Organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Kontaktperson 

Telefon E-post

Godkänner ni kommunikation och beslut via e-post? 
 Ja  Nej 

Fakturamottagare (namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer) 

Fastigheten 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Lokalyta (utan lokal- och personalutrymmen) 

Kontaktperson Telefon 

Verksamheten 
Typ och beskrivning av verksamheten 

Klassningskod (miljöprövningsförordningen 2013:251) 

Varuslag/produkt/tjänst Mängd/år Sort 

Varuslag/produktionsenhet Mängd/år Sort 

Process eller produktionsmetod 
Typ 

Bilaga bifogas 
 Ja  Nej 

Kemikaliehantering 

Inga kemikalier används 

Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier 

Tillverkningen eller importen är anmäld till Kemikalieinspektionen 
Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier eller kemiska produkter som används i verksamheten 
ska beskrivas i bilaga med angivande av typ/namn och förbrukning/år. Bilaga bifogas: 

 Ja  Nej 
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Utsläpp – avlopp 
Mängd spillvatten i kommunalt avloppsnät (anges i m3/år) 

Bilaga bifogas 
 Verksamheten har industriellt utsläpp  Ja  Nej 

Verksamheten har egen anläggning 

Utsläpp – luft 

Verksamheten avger inget luftutsläpp 
Bilaga bifogas 

 Verksamheten avger luftutsläpp  Ja  Nej 

Utsläpp - buller 
Ljudalstrare/vilken typ av buller Under vilka tider pågår bullret? 

Reningsmetod – vatten 
Reningsmetod för vatten Bilaga bifogas 

 Rening saknas  Ja  Nej 

Reningsmetod – luft 
Reningsmetod för luft Bilaga bifogas 

 Rening saknas  Ja  Nej 

Avfall 
Typ av avfall/EWC-kod Mängd/år Sort 

Typ av avfall/EWC-kod Mängd/år Sort 

Typ av avfall/EWC-kod Mängd/år Sort 

Typ av avfall/EWC-kod Mängd/år Sort 

Transportör av avfall Bilaga bifogas 
 Ja  Nej 

Mätning eller kontroll 
Beskrivning Bilaga bifogas 

 Ja  Nej 

Energiåtgång – Olja 
Mängd/år Sort 

Energiåtgång – Biobränsle 
Mängd/år Sort 

Energiåtgång – El 
Mängd/år Sort 

Energiåtgång – Fjärrvärme 
Mängd/år Sort 

Underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande 
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Information 
Anmälan där verksamheten avses bedrivas i Hultsfreds eller Vimmerby kommuner ska göras 
till Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning. I miljöprövningsförordningen anges 
vilka typer av verksamheter som är anmälningspliktiga. 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska ske minst sex veckor innan verksamheten får starta. 
Med planerat startdatum gällande ny verksamhet avses när bygg- eller ombyggnadsstart av  
anläggningen ska ske. Handläggningstiden startar när en komplett anmälan kommit in. 

Blanketten är kompakt formulerad, vilket innebär att förklarande text, ritningar och kartor, med 
mera, ska bifogas i bilagor. 

Avgift 
Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan om miljöfarlig verksamhet. Avgiften tas ut enligt 
taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige. Läs 
mer om våra avgifter på www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken eller 
www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken.  

Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Box 500 
577 26 Hultsfred 
miljo.bygg@hultsfred.se  
0495-24 14 00 

Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din 
anmälan om miljöfarlig verksamhet och utföra tillsyn av din verksamhet.  

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myn-
dighetsutövning.  

Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. 
Uppgifterna kommer att bevaras.  

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventu-
ella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektion-
en/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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