ANMÄLAN OM ÄNDRING AV A-, B- ELLER C-VERKSAMHET
Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom
miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Obligatoriska fält *

Sökande
Anläggningens namn*:

Fastighetsbeteckning*:

Fastighetsägare*:

Besöksadress:

Postnummer:

Postort:

Företagets namn*:

Organisationsnummer*:

Fakturaadress*:

Postnummer*:

E-post*:

Telefon*:

Kontaktperson för verksamheten*:

Kontaktpersonens befattning*:

E-post*:

Telefon*:

Postort*:

Gällande tillstånd/beslut enligt miljöbalken
Ange gällande tillstånd eller beslut som är meddelat enligt miljöbalken och som gäller för verksamheten:

Beskriv ändringen
Beskriv utförligt ändringen ni vill genomföra och ange motiv till varför ni vill utföra ändringen:

Verksamhetskod
Innebär ändringen att verksamheten omfattas av en ny verksamhetskod eller kan ändringen genomföras inom befintlig
kod? Ange verksamhetskod enligt 2-32 kap miljöprövningsförordningen (2013:251)

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Besöksadress
Nyköpingsvägen 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV A-, B- ELLER C-VERKSAMHET
Betydande miljöpåverkan
Omfattas någon av verksamhetskoderna av 25 § 2 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd?
Ja
Nej
Observera att om svaret på ovanstående fråga är ja, så ska anmälan innehålla de uppgifter som anges i 8 § och 9 § 1
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Ytterliggare uppgifter och handlingar utöver vad som krävs för att svara på
frågorna i denna blankett kan alltså behövas tas fram.
Miljönämnden kommer utifrån underlaget bedöma om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Tidsplan för förändringen
Ange planerat datum för när ändringen planeras genomföras samt när den förväntas vara genomförd:

Beskriv hur ändringen påverkar gällande tillstånd/beslut

Innebär ändringen förändrade konsekvenser för människors hälsa och miljö
Beskriv hur ändringen kommer att påverka utsläpp till luft och vatten, buller, energianvändning, transporter mm.
Innebär ändringen att verksamhetens påverkan förändras? Beskriv i sådant fall på vilket sätt.

Information till berörda
Är närboende eller andra berörda informerade om den planerade verksamheten? Vilka har informerats? Vilka synpunkter
har inkommit?

Ange bilagor

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Besöksadress
Nyköpingsvägen 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV A-, B- ELLER C-VERKSAMHET
Viktig information om handläggning och avgift
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet handläggs inom sex (6) veckor från det att en komplett
anmälan lämnats in till Miljökontoret. En blankett som inte är fullständigt ifylld förlänger handläggningstiden.
Miljökontoret tar ut en avgift för att handlägga anmälan enligt gällande miljötaxa, se www.sodertalje.se/taxa

Underskrift ansvarig verksamhetsutövare
Ort*:

Datum*:

Namnteckning*

Namnförtydligande*:

Blanketten skickas till:
Södertälje kommun
Miljökontoret
151 89 Södertälje

Telefonnummer kontaktcenter:
08-523 010 00

Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Besöksadress
Nyköpingsvägen 26

Mer information finns på
www.sodertalje.se

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159

