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Blankettanvisning 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet för en skjutbana 
enligt 30 kap. 2 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

Skickas till: 
Ludvika kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhetsområde miljö och bygg 
771 82 Ludvika 

 

Sökande 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer och -ort Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och ort (om annan än ovan)

Fakturareferens (t.ex. XX-nummer, ID-nummer) Kontaktperson 

Uppgifter om anmälan 
Verksamhetens namn (namnen ni använder i er marknadsföring 

Anmälan gäller 

 Befintlig verksamhet  Ny verksamhet  Annat, skriv vad:____________________________ 

Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Postnummer och –ort 

Telefonnummer Planerat startdatum 

Övriga upplysningar 

Verksamhetskod 
Verksamhetskod 

 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.20 gäller för skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 
000 skott per kalenderår.  

 Annat, skriv vad:_____________________________________________________________ 
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Verksamhetsbeskrivning 
Vid ny verksamhet: beskriv verksamheten, avstånd till närmast granne, avstånd till vattendrag, avstånd till dricksvattentäkt, avstånd till grundvatten, 
markens pH, avstånd till våtmark m.m.  
Vid en ändring av befintlig verksamhet: beskriv den ändring som anmälan avser och varför ändringen vidtas. 

 Ny verksamhet 

 Ändring av befintlig verksamhet 

Typ av skjutbana/banor (exempelvis kort- eller långbana, om det finns trap- eller skeetbana) 

Totalt antal skott per år som avlossas Antal skjutdagar per år 

Tider då verksamheten är i drift (exempelvis vardagar, helg samt helgdagar med klockslag)  

Bilaga bifogas 
 Ja  Nej 

Övriga upplysningar (exempelvis typ av ammunition, anordnas tävlingar, anordnas utbildningar i jägarexamen,) 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

JJag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.

Avgift Avgift för prövning av anmälan tas ut enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

http://www.ludvika.se/gdpr
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