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Hemsida 
www.ludvika.se 
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miljo.bygg@ludvika.se 

Organisationsnr 
212000-2270 

Postadress 
771 82 Ludvika 

Besöksadress 
Carlavägen 24 
771 30 Ludvika 

Telefon 
0240-860 00 

Fax 
0240-810 26 

Bankgiro 
467-5088

Sida 
1(3) ANMÄLAN 

om miljöfarlig verksamhet 

Skickas till: 
Ludvika kommun 
Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhetsområde miljö och bygg 
771 82 Ludvika 

Information 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 
9 kapitlet 6 §. En komplett anmälan ska vara  
verksamhetsområde miljö och bygg tillhanda senast 
6 veckor innan verksamheten ska starta. En avgift 
faktureras enligt en taxa beslutad av 
kommunfullmäktige.

Namn Organisationsnummer 

Besöksadress E-postadress 

Postadress Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Postnummer och –ort Kontaktperson 

Huvudman om annan än ovanstående 
Namn Organistationsnummer 

Besöksadress E-postadress 

Postadress Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Postnummer och -ort Kontaktperson 

Fakturaadress om annan än ovan 
Namn Organisationsnummer 

Postadress E-postadress 

Postnummer och -ort Fakturareferens 

Fastighet 
Namn 

Fastighetsägare om annan än sökande 

Anmälan avser 
 Befintlig verksamhet 
 Planerad verksamhet 

Verksamhet 
Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Verksamhetsutövare 



2 

Typ och beskrivning av verksamhet 

Varuslag, produkt eller tjänst Mängd per år Sort 

Bilaga bifogas 
 Ja  Nej 

Process eller produktionsmetod 
Typ av process eller produktionsmetod 

Bilaga till typ av process eller produktionsmetod bifogas 
 Ja  Nej 

Kemikaliehantering 
Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier och kemiska produkter som 
används i verksamheten ska beskrivas i bilaga med angivande av typ eller namn och förbrukning per år. 
Typ av kemikalie 

 Inga kemikalier 
 Tillverkningen eller importen är anmäld till Kemikalieinspektionen 
 Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier 
Bilaga till kemikaliehantering bifogas 
 Ja  Nej 

Utsläpp 
Utsläppen och mängder samt typ av utsläpp ska beskrivas i bilaga. 
Avlopp Mängd spillvatten i kommunalt nät  Verksamheten är ansluten till egen anläggning 

 Verksamheten har industriellt utsläpp 
Bilaga bifogas 
 Ja  Nej 

Luft  Verksamheten avger inget luftutsläpp 
 Verksamheten avger luftutsläpp. Bilaga bifogas. 

Bilaga bifogas 
 Ja  Nej 

Buller Ljudalstrare, typ av ljud Tider som bullret pågår Bilaga bifogas 
 Ja  Nej 

Reningsmetod 
Reningsmetod för vatten 

 Rening saknas 
Bilaga till reningsmetod för vatten bifogas 
 Ja  Nej 

Reningsmetod för luft 
 Rening saknas 

Bilaga till reningsmetod för luft bifogas 
 Ja  Nej 
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Avfall 
Typ av avfall, avfallskod Mängd per år Sort 

Typ av avfall, avfallskod Mängd per år Sort 

Typ av avfall, avfallskod Mängd per år Sort 

Typ av avfall, avfallskod Mängd per år Sort 

Typ av avfall, avfallskod Mängd per år Sort 

Transport av avfall Bilaga bifogas 
 Ja  Nej 

Egenkontroll 
Beskrivning av egenkontroll 

Bilaga till beskrivning av egenkontroll bifogas 
 Ja  Nej 

Energibehov 

Olja 
Mängd olja per år Sort 

Biobränsle 
Mängd biobränsle per år Sort 

El 
Mängd el per år Sort 

Fjärrvärme 
Mängd fjärrvärme per år Sort 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Jag 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. 
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