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Postadress                   Besöksadress E-postadress                                                         Telefon: 0612-800 00
Kramfors kommun, miljö och bygg  Ringvägen 34               mob@kramfors.se                                         Fax: 0612-138 98
872 80  KRAMFORS

ANMÄLAN INLÄMNAD AV
Namn Telefon

Adress

E-post Organisationsnummer

VERKSAMHET
Lokal/Anläggning           Telefon

Kontaktperson

Adress

Fastighetsägare           Fastighetsbeteckning

Adress Telefon

Kod*

* enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN AVSER

  Ny verksamhet

  Ändring av befintlig verksamhet

ANGE VILKA BILAGOR SOM MEDFÖLJER ANMÄLAN

  Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande
  Bilaga 2: Layout, beskrivning av verksamheten
  Bilaga 3: Varuinformationsblad (KIFS 1998:8)
  Bilaga 4: Registreringsbevis
  Bilaga 5: VA-ritning
  Bilaga 6: Miljökonsekvensbeskrivning
  Bilaga 7:
  Bilaga 8:
  Bilaga 9:
  Bilaga 10:

lfsg
Stämpel

JONY81
Överstruket

JONY81
Maskinskriven text

JONY81
Maskinskriven text

JONY81
Maskinskriven text

JONY81
Maskinskriven text

JONY81
Maskinskriven text

JONY81
Maskinskriven text
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LOKALISERING
Bifoga situationsplan eller karta över området.
Beskriv den närmaste omgivningen. Ange hur området klassas i gällande detaljplan. Ange om
verksamheten bedrivs inom skyddsområde för vattentäkt.

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, dricksvattentäkt och annan störningskänslig
verksamhet.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Ge en orientering av verksamheten och en kort historik där så är tillämpligt.
Beskriv i korthet produkter, produktionsmetoder, produktionskapacitet/producerad mängd och processer.
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RÅVAROR OCH KEMISKA PRODUKTER
Ange nedan de råvaror och kemiska produkter som används. Bifoga varuinformationsblad.
Namn: Sammansättning: Mängd/år: Användningsområde:

Beskriv på vilket sätt råvaror och kemiska produkter förvaras:

FARLIGT AVFALL
Ange det farliga avfall som uppkommer från verksamheten.
Avfallstyp: Avfallskod: Mängd/år: Ursprung: Transportör: Omhändertagare:
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Beskriv på vilket sätt farligt avfall hanteras och förvaras:

ÖVRIGT AVFALL
Ange vilket övrigt avfall som uppkommer, även sådant material som går till återvinning.
Material/avfall Mängd/år Omhändertagare Nuvarande transportör

UTSLÄPP TILL LUFT OCH VATTEN
Beskriv vilka utsläpp till luft och vatten som kan förekomma.
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Ange om köldmedianläggning finns. Ange installerad mängd köldmedia i kg samt typ av köldmedia
(t.ex. kyl/frysanläggning, luftkonditionering).

ENERGI
Ange total energiförbrukning/år:
El:
Olja: Typ:
Gas: Typ:
Träbränsle: Typ:
Fjärrvärme:
Övrigt: Typ:

BULLER
Beskriv möjliga bullerstörningar samt eventuella bullerdämpande åtgärder:

TRANSPORTER
Ange hur många transporter till och från företaget som normalt sker/förväntas ske:
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Ange om egen dieselcistern eller liknade finns. Ange volym, placering i mark, byggnad eller ovan mark.
Markera cisternens placering i bilaga 1.

DRIFTSTÖRNINGAR OCH HAVERIER
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på yttre miljön i händelse av spill eller haverier.

SAMRÅD
Redogör för eventuella samråd som skett med närboende eller berörda:

UNDERSKRIFT
Datum Ort

Underskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas till:
Kramfors kommun, miljö och bygg
Ringvägen 34

                                          872 80 Kramfors
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E-postadressmob@kramfors.se
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Maskinskriven text
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Maskinskriven text
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Maskinskriven text

eran82
Maskinskriven text
Avgift: 1040 kr/timme

eran82
Maskinskriven text

eran82
Maskinskriven text

eran82
Maskinskriven text

eran82
Maskinskriven text

ERAN82
Maskinskriven text



Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar när du skickar en ansökan, synpunkt eller annat 
registreras eftersom det behövs för vårt myndighetsarbete. De behandlas enligt 
reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer kan du läsa på vår 
webbplats www.kramfors.se. 
 

http://www.kramfors.se/
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