
POSTADRESS 
341 83  Ljungby 

BESÖKSADRESS 
Olofsgatan 9 

TELEFON 
0372-78 90 00 

ORG NR 
212000-0670 

E-POST
miljo.byggnamnden@ljungby.se 

WEBBPLATS 
www.ljungby.se 

BANKGIRO 
156-0879

Om du ska lägga ner eller flytta din verksamhet bör du informera miljöavdelningen i god tid. 
För vissa verksamheter kan det finnas krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska 
godkännas innan avvecklingen.  

Några viktiga frågor att ta ställning till är: 
• Hur ska processutrustning tas om hand (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och

andra vätskor)?
• Hur ska processavloppsvatten och eventuella reningsanläggningar hanteras?
• Hur ska eventuell oljecistern eller oljeavskiljare hanteras?
• Hur ska kemikalier, farligt avfall och annat avfall tas om hand?
• Hur tas utrustning för luftrengöring om hand, rengörs ventilationen?
• Hur hanteras tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer)?
• Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras?
• Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas?
• Finns förorenad mark som behöver saneras?

Miljöavdelningen kan ta ut en handläggningsavgift. Om du betalar en årlig tillsynsavgift ingår 
oftast handläggningen av nedläggning av verksamhet i den. Har du frågor kontakta oss på 
0372-78 92 70 eller miljo.byggnamnden@ljungby.se  

1. Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Anläggningens namn Organisationsnummer 

Utdelningsadress Telefon 

Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefon 

e-postadress Mobiltelefon 

Huvudman (ägare) 

Utdelningsadress 

Postnummer Postort 

Verksamhetskod 

NEDLÄGGNING AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

mailto:miljo.byggnamnden@ljungby.se


2. Tidplan för nedläggning
När upphör verksamheten/produktionen?  

När kommer lokalerna vara tömda? 

3. Lokalerna
Är fastighetsägaren informerad om nedläggningen? 

Ska lokalen rivas? 

Vem kommer att ta över lokalen/fastigheten? 

Typ av verksamhet som kommer att ta över? 

Hur länge har nuvarande verksamhet bedrivits på fastigheten? 

Har lokalen/fastigheten använts på annat sätt tidigare? 

Har det funnits andra ägare tidigare? 

Vilka åtgärder ska utföras? Ska cisterner, oljeavskiljare med mera vara kvar eller tas bort? 

4. Förorening i mark, vatten eller byggnad

Finns det skäl att misstänka förorening i mark, vatten eller byggnad? 
Om ja, vilken sorts förorening? 

Har ombyggnad skett så att det kan finnas inbyggda föroreningar? (t.ex. gjutning av betonggolv, asfaltering, 
gammal smörjgrop). Om ja, ange vad  

Har det undersökts om det finns förorening någonstans på fastigheten? 
Om ja, ange vad undersökningarna visade.    



5. Kemikalier, farligt avfall och utrustning med mera

Hur har kemikalier och avfall förvarats? 

Har det skett läckage av kemikalier eller farligt avfall? 
Om ja, beskriv var och hur.  

Vilka kemikalier och farligt avfall finns inom fastigheten? Hur ska dessa tas om hand? 

Hur kommer utrustning som maskiner, ventilation med mera att hanteras?  

Hur ska lokalerna städas? Hur hanteras eventuellt skurvatten? 

6. Övrigt
Övrig information om nedläggningen. 

....................................................................... 
Datum 

.................................................................................................................................................. 
Underskrift 

.................................................................................................................................................. 
Namnförtydligande 

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du 
har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även 
begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se 

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden

SKICKAS TILL: 
Ljungby kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
341 83  LJUNGBY  
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