Anmälan om upphörande av miljöfarlig
verksamhet

Enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) samt
1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Sökande
Verksamhetens namn

Person-/Organisationsnummer

Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson

Telefon/Mobiltelefon

E-post

Godkänner du/ni kommunicering via e-post?

Ja 

Nej 

Fakturaadress (om annan än ovan) samt ev. referensnummer/beställar-id

Huvudman (Om annan än vad som anges under Sökande)
Huvudmannens namn

Telefon/Mobiltelefon

Adress

Postnummer och ort

E-post

Fastighetsägare (Om annan än vad som anges under Sökande)
Fastighetsägarens namn

Telefon/Mobiltelefon

Adress

Postnummer och ort

E-post

Tidplan för upphörande
När planeras produktionen/verksamheten att upphöra

När planeras lokaler/verksamhetsytor att vara tömda

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Postadress

462 85 Vänersborg

Besöksadress

Sundsgatan 29

Telefon

0521-72 12 72

E-post

miljo@vanersborg.se

Hemsida

www.vanersborg.se

Uppgifter som bör beskrivas i en bifogad avvecklingsplan
•

Omhändertagande av eventuell processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och
andra vätskor).

•

Avveckling/rengöring av eventuella processavloppsledningar och eventuella reningsanläggningar.

•

Omhändertagande av kemikalier, farligt avfall och annat avfall.

•

Spolning/rengöring av dagvattensystem.

•

Rengöring/omhändertagande av eventuell cistern eller oljeavskiljare.

•

Genomförd eller planerad miljöteknisk undersökning av föroreningar i mark, grundvatten
och/eller byggnad.

•

Planerad rivning av byggnader eller andra större anläggningsdelar.

•

Information om eventuellt framtida planering/användning av lokaler eller verksamhetsyta.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning (behörig företrädare)

Namnförtydligande

Information
Anmälan ska lämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen minst 6 veckor innan arbetet påbörjas.
Avgift
Avgift tas ut för handläggning enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa, ”Taxa enligt miljöbalken”.
Taxan finns på kommunens hemsida.
Blanketten skickas till
Vänersborgs kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 462 85 Vänersborg
eller
miljo@vanersborg.se

Så behandlar vi dina personuppgifter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s
dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Behandlingen är nödvändig för att nämnden
ska kunna utföra en uppgift i allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE lämna in uppgifter genom blanketten utan istället höra av dig till
oss.
Ytterligare information finns på vår hemsida: www.vanersborg.se/personuppgifter

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Postadress

462 85 Vänersborg

Besöksadress

Sundsgatan 29

Telefon

0521-72 12 72

E-post

miljo@vanersborg.se

Hemsida

www.vanersborg.se

