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 Ny verksamhet 

 Befintlig verksamhet 

 Ändring av verksamhet 

 

Verksamheten beräknas starta den:        

Uppgifter om verksamheten 

Verksamhetens namn  

      

Fastighetsbeteckning 

      

Besöksadress 

      

Kontaktperson 

      

Postnummer och ort 

      

Telefon 

      

Telefonnummer till verksamheten 

      

E-post 

      

Företagsuppgifter 

Företagets namn/ företagarens namn 

      

Organisations- eller personnummer 

      
Faktureringsadress 

      

Telefonnummer 

      

Postnummer och ort 

      

Kontaktperson 

      

E-post 

      

Brev önskas i första hand till: 

 E-post  Anläggningen  Faktureringsadress  Annan adress:       

 
Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar 
eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen 
(tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- och tillsynsnämnden som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se 

Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetskod/ koder för verksamheten (enligt Miljöprövningsförordningen) 

      

 

Bilagor som ska ingå i anmälan 

 Verksamhetsbeskrivning I förekommande fall bifoga även bilagor som anger: 
Markera med kryss vilka bilagor som ska bifogas 

 Produktionskapacitet/ verksamhetens omfattning  Kemikalie- och råvaruförbrukning 

 Utformning av lagringsplatser för kemikalier och farligt avfall 

 Beskrivning av reningsanläggning 

 Beskrivning av avfallshantering, inkl mängder 

 Cisterner för brandfarliga vätskor 

 Köldmedieanläggningar 

 Annat:        

 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) 

 Beskrivning av miljörisker med verksamheten och vilka 
skyddsåtgärder som kommer vidtas 

 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 
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Underskrift 

Ort och datum 

      
Underskrift 

 

Namnförtydligande  

      

 
Skicka ifylld blankett tillsammans med bilagor till: 
Karlskoga kommun 
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
691 83 Karlskoga 

 

 


