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Postadress Webbsideadress Telefon Telefax Postgiro 
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Västra Torggatan 11 

962 85 JOKKMOKK   

 

  Till: Samhällsbyggarnämnden 
 

 Skriftlig anmälan lämnas till miljö- 
kontoret minst sex veckor i förväg. 

 
 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
Enligt kap 9 miljöbalken (1998:808).  

 

Sökande 
Namn 

      
Telefon/mobil 

      
Utdelningsadress 

      
Person-/organisationsnummer 

      
Postnummer och ort 

      
 E-postadress 

      
Fakturaadress (om annan än ovan) 

 

 

Postnummer Ort 

Eventuell referens 

 
 
Verksamheten/anläggningen 

Verksamheten avser 
 

 □ Ny verksamhet          □ Ändring av befintlig verksamhet          □ Annat: 
 

Verksamhetens namn  

Besöksadress 
 

Fastighetsbeteckning 
 

Telefon/mobil 

Postnummer och ort 
 
 
 

E-postadress 

Beteckning i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 

 

Gällande beslut eller råd enligt miljölagen/miljöbalken 
Ange om det finns gällande beslut eller råd för verksamheten 

 

 □ Gällande beslut finns ej 
 

 □ Gällande beslut finns. Bifoga beslut. 
 

forts. på nästa sida 

 

http://www.jokkmokk.se/
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Bilagor (kryssa i de bilagor som bifogas anmälan) 
Sökande ska bifoga följande dokument för att miljökontoret ska kunna hantera ansökan: 
 

□ Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls. 
 

□ Verksamhetsbeskrivning (Beskriv i korthet produktionsmetoder, produktionskapacitet/producerad mängd,  

      driftförhållanden, energiförbrukning mediaförsörjning m.m.). 
 

□ Situationsplan där det anges verksamhetens läge i förhållande till bostäder, andra störningskänsliga  

      verksamheter, vattentäkter, vattenskyddsområde och skyddad natur. 
 

□ Beskrivning av miljörisker verksamheten kommer utgöra och vilka skyddsåtgärder som vidtas för att  

      förebygga dessa. 
 

□ Drifttider och transporter, till och från verksamheten. 

 

□ Redovisning av utsläpp och/eller andra miljöstörningar som kommer uppstå genom drift av verksamheten. (T.ex. utsläpp  

      till vatten, mark, eller luft, buller, vibrationer, lukt, damning eller ljussken.) 

 
I förekommande fall ska också följande bilagor bifogas: 
 

□ Kemikalie- och råvaruförbrukning (inklusive Säkerhetsdatablad för alla råvaror och produkter som kommer användas i  
       verksamheten). 

 

□ Utformning av lagringsplatser för kemikalier och farligt avfall. 

 

□ Beskrivning av reningsanläggning. 

 

□ Beskrivning av avfallshantering, inkl. mängderna. 

 

□ Cisterner (om nya cisterner ska installeras så ska dessa registreras till miljökontoret separat).  

 

□ Köldmedieanläggningar (om nya köldmedieanläggningar ska installeras så ska dessa registreras till miljökontoret 
       separat). 

 

□ Övrigt (ange nedan). 
 

 
 
 
 

 
 
      

    

Ort och datum Underskrift  Namnförtydligande 
 

 
Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina 
personuppgifter används för att behandla ditt ärende. Mer information finns på kommunens hemsida www.jokkmokk.se 
 
För anmälan av miljöfarlig verksamhet, tas en avgift ut. Faktura kommer skickas separat. 

http://www.jokkmokk.se/
http://www.jokkmokk.se/

