ANMÄLAN MILJÖFARLIG
VERKSAMHET - SKJUTBANA

Anmälan enligt 30 kap. 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen
(kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

Anmälan ska inkomma senast 6 veckor innan verksamhet påbörjas.
Fastighet
Fastighetsbeteckning:

Sökanden
Sökandens namn: *)

Personnr./ Org.nr:

Fastighetens adress:

Adress:

Tel:

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

Fakturamottagare (om annan än sökanden):

Personnr./Org.nr:

Fakturaadress:
E-post:
*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.
Lokalisering
Beskriv den närmaste omgivningen.

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder,
ev. dricksvattentäkter eller vattendrag och annan störningskänslig verksamhet/mark
Närmaste bostäder: ………… m.
Närmaste vattendrag: ………… m.
Närmaste dricksvattentäkt: ………… m.
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Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamheten vid skjutbanan, vilka typer av skjutbanor finns det? Ange även ex. uppgifter om
förvaringsutrymmen och de säkerhetsanordningar som vidtagits om vapen och ammunition förvaras inom
anläggningen

Huvudsakliga skjuttider och vapenanvändning
Måndag-fredag:
Lördag:
Söndag och helgdag:

Vilka vapen nyttjas?

Kaliber

Ammunition

Skott/år

Totalt antal skott per år:
Antal dagar skytte pågår per år:
Antal tävlingar per år:
Buller
Bullermätning har gjorts.
Bullermätning har inte genomförts.
Beskriv eventuella anordningar för att minska buller
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Vatten och avlopp
Spillvatten från ex. klubblokal leds till:
Kommunalt VA- nät
Enskild anläggning
för bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
för bad-, disk- och tvättvatten samt WC
Har några åtgärder vidtagits för lakvatten från kulfång?
Om ja, beskriv åtgärderna.

Avfallshantering
Sållas skjutvallen?

Ja

Ja

Nej

Nej

Om ja, senaste tillfället: ……………… Mängd: …………
Hur omhändertas utsållat bly?:

Ange övrigt avfall som uppkommer och hanteringen av detta

Cistern och tillhörande rörledningar för olja/diesel
Finns cistern?
Cisternvolym
Ja
Nej
Typ av vätska som lagras
Olja
Diesel

Annan:__________

Placering
I mark

Ovan mark

Inomhus

Beskriv ev. skyddsåtgärder för cisternen (ex. invallning, påkörningsskydd)

Energiförsörjning
Energikälla

Förbrukad mängd energi/år

Olja
El
Fjärrvärme
Värmepump
Annan:
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Bifoga följande till anmälan:
Karta/situationsplan som visar skjutbanans och tillhörande anläggningars läge i förhållande till
omgivande bostäder, ev. dricksvattentäkter och vattendrag.
Ritning över verksamheten. Av ritningen bör följande framgå: skjutvallar, skjuthall, markörgrav,
kulfång, målbodar, förvaringsutrymmen mm. Rita in farligt område och vilka avgränsningar och vilken
skyltning som gjorts.
Rapport från ev. bullerutredning
Analysrapport från ev. lakvattenprovtagning
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandens underskrift (för företag medsänds bevis om firmatecknare)
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org.nr:

Personnr./ Org.nr:

För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan
finns tillgänglig på kommunens webbplats.
Komplett anmälan/ansökan skickas till:
•
•

Varmdo.kommun@varmdo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i
dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna
behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR).
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter
om hur kommunen behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och
hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras kontakta vårt
dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen,
datainspektionen.se.
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