Ankomststämpel

Anmälan om ändring av C-verksamhet enligt
1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

1. Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning

Namn på brukare/ företagsnamn
Organisations-/personnummer

Kontaktperson (om bolagsnamn e.d.)

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

Fax

E-postadress

2. Verksamhet

Verksamhetskod (enligt miljöprövningsförordningen 2013:251

Finns gällande beslut?

Ja

Nej

Ange aktuella beslut med beslutsdatum och utfärdare

3. Ändringen

Beskriv den ändring som anmälan avser och varför förändringen planeras.
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4. Effekter på människors hälsa och miljön

Beskriv hur ändringen kommer att påverka miljön och eventuella närboende. Det kan gälla exempelvis lukt, buller,
energianvändning, transporter och utsläpp till luft, mark eller vatten.

5. Egenkontroll

Beskriv om ändringen kommer att påverka verksamhetens egenkontroll. Det kan exempelvis vara regelbundna kontroller
av ny utrustning.

6. Information

Beskriv hur närboende och andra berörda informerats om den planerade ändringen. Vilka har informerats och vilka
synpunkter har framkommit?
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Ange vilka bilagor som bifogas anmälan
Ritning över verksamheten
Karta som visar lokalisering

När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig
behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/
Datum

Underskrift av sökanden

Upplysningar

Alla anmälningspliktiga C-verksamheter finns angivna miljöprövningsförordningen (2013:251), där också
verksamhetens SNI-kod finns angiven.
En anmälningspliktig verksamhet har ansvar att främja en hållbar utveckling och kontrollera om och hur
miljön påverkas av verksamheten. Det sker genom en egenkontroll, där man t.ex. kontinuerligt gör
mätningar, kontroller och riskbedömningar av verksamheten. Förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll reglerar detta.
För handläggning av anmälan tar Ystad-Österlenregionens miljöförbund ut en av respektive
kommun fastställd avgift på f.n. 1 015 kr per timme nedlagd handläggningstid. Avgift för prövning
skall enligt taxan erläggas av sökanden. Anmälan kan leda till beslut om förbud. Även i sådana fall
skall avgift för prövning erläggas enligt taxan.
Anmälan med bilagor insändes till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00 Mail: exp@ystadosterlenmiljo.se
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