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Postadress
Skellefteå kommun
Bygg- och miljökontoret
931 85 Skellefteå
 

Besöksadress
Trädgårdsgatan 7

Telefon kundtjänst
0910-73 50 00
 
 
 

E-postadress:
kundtjanst@skelleftea.se
Hemsida:
www.skelleftea.se
 

Fastighet och sökande/anmälare
Fastighetsbeteckning
          

Fastighetsägare
          

Fastighetens adress
          

Postnummer
          

Ort
          

Företagsnamn
          

Telefon
          

Mobiltelefon
          

Utdelningsadress
          

Postnummer
          

Ort
          

Kontaktperson/miljöansvarig
          

Telefon
          

Mobiltelefon
          

E-postadress
          

Faxnummer
          

Organisationsnummer eller personnummer
          

Verksamhet

 Ny verksamhet  Ändring av befintlig verksamhet  Ägarbyte  Befintlig verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
  

Verksamhetskod enligt miljºprºvningsfºrordningen (SFS 2013:251)
          

När ska verksamheten starta           

Underskrift
Datum

          
          underskrift namnförtydligande

          
befattning

 Jag godkänner att  sökande faktureras.

Tjänsten ni sökt är avgiftsbelagd. Detta innebär att myndigheten har ett kreditförhållande till sökande och har rätt att begära in
personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas i förvaltningens verksamhetssystem och kommunens ekonomisystem.
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Hänsynsreglerna
Beskriv hur hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap 1 –8§§ tillämpas 

2§ Kunskapskravet

3§ Skyddsåtgärder - försiktighetsprincipen

4§ Välja produkt
          

5§ Hushålla med resurser
          

6§ Lokalisering - lämplig plats
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Teknisk beskrivning
Redovisa avstånd till följande

Bostäder/fritidshus
          

Område för friluftsliv
          

Sjö
          

Vattendrag
          

             Tillverkning

Produkt Producerad mängd/år

                    

                    

                    

             Råvaror och kemikalier

Råvara Mängd/år

                    

                    

                    

                    

             Arbetstider

Vardagar
          

Helger
          

Reningsutrustningar
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Miljöpåverkan
            Utsläpp till luft

Typ av utsläpp Mängd/år

                    

                    

                    

            Utsläpp till vatten/spillvattennät

Typ av utsläpp Mängd/år

                    

                    

                    

             Bullerkällor

          

            Farligt avfall

Typ av Mängd/år

                    

                    

                    

             Övrigt avfall

                    

                    

                    

                 Övriga upplysningar
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