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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. 
Företagsuppgifter 
Bolagsnamn Fastighetsbeteckning 

Adress Organisationsnummer 

Postadress Kontaktperson 

Telefon (dagtid) Bransch/typ av verksamhet 

E-post Antal anställda 

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

Kod och prövningsnivå enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Fastighetsägare (namn och telefon) 

Hur ser verksamhetsutövarens tidplan för nedläggningen ut? 

Lokalerna 
Vilka avtal gäller mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare vid nedläggning? 

Är fastighetsägaren informerad om kommande nedläggning? 
 Ja  Nej 

Vem kommer att ta över lokalen/fastigheten? Typ av verksamhet? Rivning av lokal? 

Hur länge har nuvarande verksamhetsutövare bedrivit verksamhet på platsen? Ange antal år. 

Har lokalerna använts på annat sätt tidigare? 
 Ja, på följande sätt:  Nej 

Vilka åtgärder har verksamhetsutövaren planerat att genomföra? 

Ska cisterner, ledningar, oljeavskiljare, med mera, vara kvar eller tas bort/tömmas? 

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

Har läckage av kemikalier eller farligt avfall skett? 
 Ja  Nej 

Vilka kemikalier och farligt avfall finns inom fastigheten och hur planerar verksamheten att göra sig av dessa? 
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Hur kommer utrustning (maskiner, ventilation, med mera) att hanteras? 

Hur kommer utrymmena att städas? Hur hanteras golvskurvatten? 

Förorening i mark, vatten eller byggnad 
Finns det skäl att misstänka förorening i mark, vatten och/eller byggnad? 

 Ja  Nej 
Vilken typ av föroreningar kan man förväntas hitta? 

Har ombyggnad skett så att det kan finnas inbyggda föroreningar? (till exempel gjutning av betonggolv, asfaltering) 
 Ja, ange vilka:        Nej 

Har undersökningar genomförts i mark, grund- och ytvatten, sediment, inomhus, med mera, inom fastigheten? 
 Ja, de visar följande:        Nej 

Övrigt 
Övrigt om den kommande nedläggningen? 

Underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Information 
Denna blankett ska du skicka in till miljö- och byggnadsförvaltningen om du planerar att lägga 
ner en miljöfarlig verksamhet. 

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 nedläggning av miljöfarlig verksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter är 
nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.  

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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