Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Företag
Företagets/företagarens namn (juridisk person)

Person/organisationsnummer

Adress

Postadress

Kontaktperson
Telefon

Mobiltelefon

E-post (som läses regelbundet)

Kommunikation och beslut via e-post

☐ Ja ☐ Nej
Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Kontaktuppgifter till fastighetsägare (telefon, e-post etc.)

Faktureringsadress

Jag vill att fakturor skickas till den adress jag angivit under

☐ Företag
☐ Anläggningsuppgifter

☐ Annan adress, se nedan

Adressat

Eventuellt kostnadsställe, referens, beställarkod etc.

Adress

Postadress

Uppgifter om anläggningen
Anläggningens namn

Person/organisationsnummer

Anläggningens besöksadress

Postadress

Bransch/typ av verksamhet
Kod och prövningsnivå enl miljöprövningsförordningen (2013:251)

Antal anställda

Kontaktperson

Telefon kontaktperson

Mobil kontaktperson

E-post (som läses regelbundet) kontaktperson

Tidplan för nedläggning
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Lokalerna

Vilka avtal gäller mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare vid nedläggning

Är fastighetsägaren informerad om kommande nedläggning

☐ 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? Typ av verksamhet, rivning av lokal/byggnad

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

Ska cisterner, ledningar, oljeavskiljare m.m. vara kvar eller tas bort/tömmas?

Kemikalier, farligt avfall och utrustning m.m.
Hur har förvaring av kemikalier och farligt avfall skett?

Har det skett läckage av kemikalier och farligt avfall?

☐ Ja

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

Hur kommer utrustning (maskiner, ventilation m.m.) att hanteras?

Hur kommer utrymmena att städas? Hur hanteras eventuellt golvskurvatten?

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 ombyggnader 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 m.m. inom fastigheten?
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Eventuella bilagor som bifogas (fyll i)

☐ Bilaga 1, ….
☐ Bilaga 2, ….
☐ Bilaga 3, ….
☐ Bilaga 4, ….
Information
Samhällsbyggnad kommer utifrån uppgifterna ni lämnar bedöma vilka krav som kommer att
ställas i samband med att verksamheten avvecklas. Vid behov kan ytterligare uppgifter
krävas.
Mer information finns på vår hemsida uddevalla.se. Vid frågor kontakta oss på
telefon: 0522 – 69 60 00.
Avgift
Avgift tas ut för handläggning. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida uddevalla.se.
Personuppgifter
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på
uddevalla.se/personuppgifter.

Godkännande

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för
handläggning (fylls i av den som är sökande).

Blanketten skickas till
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

Blanketten uppdaterad 2018-05-25

