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BESÖKSADRESS TELEFON E-POST OCH WEBB 
Hälsovägen 7 

Tfn vxl 08-535 300 00 miljotillsyn@huddinge.se 

HUDDINGE KOMMUN 
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen

141 85 Huddinge www.huddinge.se 
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Om du ska påbörja en miljöfarlig verksamhet 

betecknad med ett C enligt miljöprövningsförordningen 

(2013:251), så ska den anmälas enligt miljöbalken. En 

komplett ansökan ska lämnas in senast sex veckor 

innan verksamheten startar. 

Skickas till 

Huddinge Kommun 

Miljö- och bygglovsförvaltningen 
Miljötillsynsavdelningen 

141 85 Huddinge 

miljotillsyn@huddinge.se 

Beräknat datum för verksamhetsstart 

Sökande, Verksamhetsutövare 

Företagets/Bolagets namn Organisationsnummer/Personnummer 

Gatuadress E-postadress

Postnummer Postadress Telefonnummer, dagtid 

Kontaktperson Telefonnummer, dagtid 

E-postadress Mobiltelefonnummer 

Faktureringsadress 

Namn Referensnummer/Referensnamn 

Gatuadress E-postadress

Postnummer Postadress Telefonnummer, dagtid 

Fastighetsuppgifter 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare 

Gatuadress E-postadress

Postnummer Postadress Telefonnummer, dagtid 
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Beskrivning av verksamheten 

Ange kod utifrån SNI 

Ange koder i miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Kort beskrivning av verksamheten 

Produktionskapacitet 

Produktionstider 

Antalet transporter per dygn, samt vilka tider transporterna sker 

Avstånd till närmsta bostad 

Övrigt 

Energiförbrukning 

El (KWh) Olja (m
3
) 

Gas (m
3
) Fjärrvärme (MWh) 

Annat 

Vattenförbrukning 

Totalt (m
3
) Processvatten (m

3
) 

Om kylvatten förekommer, vilket vatten används. 

Utsläpp till spillvatten 

Utsläpp till spillvatten Uppskattad mängd (m
3)

Finns oljeavskiljare eller annan rening Storlek på oljeavskiljare (m
3
) eller annan rening 

Modell och klass på oljeavskiljaren, eller annan reningsutrustning, bifoga teknisk beskrivning 
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Utsläpp till dagvatten 

Utsläpp till dagvatten Uppskattad mängd (m
3)

Finns oljeavskiljare eller annan rening Storlek på oljeavskiljare (m
3
) eller annan rening 

Modell och klass på oljeavskiljaren, eller annan reningsutrustning, bifoga teknisk beskrivning 

Utsläpp till luft 

Sker utsläpp till luft 

Vilken sorts utsläpp 

Ange vilken reningsutrustning som används (bifoga teknisk beskrivning) 

Filer som ska bifogas 

• Situationsplan över verksamheten och dess omgivning (där det framgår t.ex. om fastigheten/verksamheten ligger i ett

industriområde och var bostäder, recipient, skyddsområden och liknande finns) 

• Ritning över verksamhetsyta (där det framgår vad som placeras var på fastigheten, t.ex. lager, arbetsyta och avfallsförvaring)

• Karta/ritning över ledningar för dagvatten och spillvatten

• Specifikation för oljeavskiljaren eller annan reningsanläggning för vatten

• Egenkontrollprogram enligt egenkontrollförordningen (1998:901) 

• Kemikalieförteckning enligt egenkontrollförordningen (1998:901) 

• Förteckning över övrigt avfall enligt avfallsförordningen (2011:927) 

• Skyddsåtgärder mot spill och läckage, exempelvis invallning av flytande kemikalier och av flytande farligt avfall

• Gällande beslut om sådant finns (bygglov m.m.)

Avgift 

För handläggning av anmälan tas en avgift ut som baserad på antalet timmar som har lagts ned på anmälan. 

Taxan (HKF 4210) är antagen av kommunfullmäktige 

Elektronisk delgivning 

Om du önskar få beslut via e-post, ange din epostadress 

Underskrift 

Datum Namnteckning 

Namnförtydligande 
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