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Anmälan om nedläggning av  
miljöfarlig verksamhet  

enligt 26 kap 21§ Miljöbalken (1998:808) 
 

 
Februari 2023/KK 
 

 

Företaget 
Företagets/företagarens namn (juridisk person)  

 
Person-/Organisationsnummer  

Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Referensnummer 

Kontaktperson 

 
Telefon/mobil 

E-post 

 
Kommunikation och beslut via e-post:  Ja  Nej  

 

 
 
Fakturamottagare 

 

Fakturamottagare om annan än ovan 

 
Personnummer eller organisationsnummer 

 
Referensnummer 

Fakturaadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Fastighet 

 

Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Fastighetsägare 

 
Kontaktuppgifter till fastighetsägare (till exempel telefon och e-post) 

 
 

Uppgifter om anläggningen 
Anläggningens namn 

 
Person-/Organisationsnummer 

Anläggningens besöksadress 

 
Postnummer 

Ort 

 
Bransch/typ av verksamhet 

 
Kod och prövningsnivå enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

 
Antal anställda 

Kontaktperson 

 
Telefon till kontaktperson 

E-post till kontaktperson  

 
Tidsplan för nedläggning 
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Lokalerna 
Vilka avtal gäller mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare vid nedläggning?  

 
 
 
Är fastighetsägaren informerad om nedläggningen?  

 Ja        Nej  

Hur länge har er verksamhet funnits på platsen? Uppge antal år. 

 
Har lokalerna använts på annat sätt tidigare?  

 Nej  

 Ja, på följande sätt:  

 
 
 
Vem kommer att ta över lokalen/fastigheten? Ange namn och kontaktuppgifter. 

 
 
Vilken typ av verksamhet ska bedrivas i stället?  

 
 
Vilka åtgärder har ni planerat att genomföra i samband med nedläggningen?  

 
 
 
Kommer lokaler eller byggnader att rivas?  

 
 
 
Ska cisterner, ledningar, oljeavskiljare med mera vara kvar eller tas bort?  

 
 
 

 
Kemikalier, farligt avfall och utrustning med mera 
Hur har förvaring av kemikalier och farligt avfall skett?  

 
 
 
Har det skett läckage av kemikalier eller farligt avfall?  

 Ja  

 Nej  

Vilka kemikalier och farligt avfall finns inom fastigheten och planerar ni att göra er av med dess?  

 
 
Hur kommer utrustning (maskiner, ventilation med mera) att hanteras?  

 
 
 
Hur kommer utrymmena att städas? Hur hanteras eventuellt golvskurvatten?  
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Föroreningar i mark, vatten eller byggnad 
Misstänks föroreningar i mark, vatten och/eller byggnad? 

 Ja  

 Nej 
Vilken typ av föroreningar kan man förväntas hitta?  

 
 
 
Har det gjorts ombyggnationer så att det kan finnas inbyggda föroreningar (exempelvis gjutning av betonggolv, 

asfaltering)? 

 Nej  

 Ja, ange vilka: 

 
 
 
 
Har undersökningar genomförts i mark, grund- och ytvatten, sediment, inomhus med mera inom fastigheten?  

 
 
 
 

 

Bilagor: 

 Bilaga 1 ____________________________________________________________________ 
 Bilaga 2 ____________________________________________________________________ 

 Bilaga 3 ____________________________________________________________________ 

 

Avgift 
Söderåsens miljöförbund kan komma att ta ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Ni hittar taxan på 
www.smfo.se/avgifter-och-taxor/. Den tillsyn och handläggning som inte omfattas av verksamhetens fasta, årliga avgift 
debiteras en avgift per timme. I handläggning av ärenden ingår till exempel granskning av handlingar, möten, inspektioner, 
telefonsamtal, skrivelser och beslut.  

Personuppgifter 
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. 
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  

Övrig information 
Söderåsens miljöförbund kommer utifrån uppgifterna ni lämnar bedöma vilka krav som kommer att ställas i samband med 
att verksamheten avvecklas. Vid behov kan ytterligare uppgifter krävas.  Vid frågor kontakta oss på telefon eller e-post. 

 
 
 

  

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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