
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anmälan om ändring av 

verksamhetsutövare för 

miljöfarlig verksamhet 

(Gäller för A-, B- eller C-verksamheter) 
Enligt 32 §  förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (2013:262) 
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Uppgifter om anläggningen/verksamheten 

Anläggningens/verksamhetens namn Besöksadress 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Sifferkod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

    Uppgifter om ny verksamhetsutövare 
Verksamhetsutövare Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc Postnummer och postort 

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadress) ange ev fakturareferens 

E-post till verksamheten Telefonnummer till verksamheten 

Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson 

E-post till kontaktperson

    Beskriv ändringen 
Ska verksamheten bedrivas på samma sätt som tidigare? 

    Ja   Nej 

Om nej, beskriv ändringen (bifoga bilaga om utrymmet är för litet 
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    Gällande miljöbeslut 

Inga gällande beslut finns för nuvarande verksamhet    Gällande beslut finns 

Ange beslutens diarienummer, datum och utfärdare 

    Underskrift
Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Hur vi hanterar dina personuppgifter 

De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan. 

Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra 

av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud. 

Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter 

Avgift 

För detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift 
per timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa.

Anmälan skickas till: 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

291 80 Kristianstads kommun 

eller via e-post till kommun@kristianstad.se 

http://www.kristianstad.se/personuppgifter
mailto:kommun@kristianstad.se
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