
 

 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 

Box 300, 783 27 Säter 

Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter miljo@sater.se sater.se 

 

 

 

 Diarienummer: 
 
 
 

 
 
 

*Verksamhetens kod(sifferkod) framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251) 

 

 
 
Bilagor som ska ingå i anmälan 

 Verksamhetsbeskrivning 
 Produktionskapacitet/verksamhetens 

omfattning 
 Drifttider och transporter till och från 

verksamheten 
 Redovisning av utsläpp eller andra 

miljöstörningar (t ex utsläpp till vatten, mark 
eller luft, samt störningar såsom buller, 
vibrationer, lukt, damning eller ljussken) 

 Redovisning av hur de allmänna 
hänsynsreglerna uppfylls 

 Lägesbeskrivning med situationsplan och 
redogörelse för verksamhetens läge i 
förhållande till bostäder, andra 
störningskänsliga verksamheter, 
vattenskyddsområde, vattentäkter och 
skyddad natur.  

 Redovisning av hur det dagvatten som uppkommer 
hanteras och ev renas (Dagvattenutredning) 

 Redovisning hur verksamheten uppfyller att 
miljökvalitetsnormer ej påverkas 

I förekommande fall bifoga även bilagor som 
anger: 
 Kemikalie- och råvaruförbrukning 
 Utformning av lagringsplatser för kemikalier 

och farligt avfall 
 Beskrivning av reningsläggning 
 Beskrivning av avfallshantering, inkl mängder 
 Cisterner för brandfarliga vätskor, se särskild 

blankett 
 Köldmedieanläggningar, se särskild blankett 
 Annat: 

 
 

Anmälan 

Avser 

 Ny verksamhet 

 Befintlig verksamhet 

 Ändring av verksamhet 

 Annat: 

 

Verksamheten beräknas starta den: Verksamhetskod* 

 
Företagsuppgifter 
Företagets namn/företagarens namn Organisationsnummer: 

 
Postadress: 
 

Postnummer och ort: 

Epost: 
 

Telefon: 
 

 
Uppgifter om anläggningen 
Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: 

Besöksadress: Postnummer och ort: 

Telefon: Mobiltelefon: 

Kontaktperson i miljöfrågor: Epost: 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
Enligt miljöbalken 9 kap 6 § och miljöprövningsförordningen 
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Faktureringsadress 

Jag vill att fakturor skickas till:  
 Uppgifter om företaget/sökande    
 Uppgifter om anläggning 
 Särskild faktureringsadress, enligt nedan: 

Adressat: Referens: 

Adress: Postnummer och ort 

 
Hantering av personuppgifter 
Kommunen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kommunen tar emot. Uppgifterna kommer 
att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För att få mer information om hur personuppgifterna behandlas 
i ditt ärende hänvisar vi till kommunens webbplats. 
 

Ort och datum: 
 

Namnteckning: Namnförtydligande: 

 
 
Anmälan och bilagor skickas till: 
miljo@sater.se eller med post till Säters kommun, Miljö- och byggenheten 783 32 Säter 


