Information om medelstor
förbränningsanläggning

Enligt 18 § förordning (2018:471) om medelstora
förbränningsanläggningar
Genom att ange en e-postadress godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.
1. Verksamhetsutövare

Namn

Person-/Organisationsnummer

Säte (den kommun som står i den registrerade bolagsordningen)
Adress
Fakturaadress
Samma som ovan
Fakturareferens:
E-post

Postnummer

Ort

Annan:…………………………………………………………………………..….
Telefon/mobil

2. Kontaktperson

Kontaktperson
E-post

Telefon/mobil

3. Sektor eller industrienhet

Anläggningens sektor eller industrienhet (SNI-kod)

4. Lokalisering

Är anläggningen stationär?
Ja
Nej (gå vidare till avsnitt 5 Idrifttagande)
Fastighetsbeteckning

Adress

Koordinater (enligt koordinatreferenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG:3006):
X-koordinat:
Y-koordinat:
5. Idrifttagande

När anläggningen togs eller avses att tas i drift

Om anläggningen består av flera produktionsenheter anger du avsnitt 5-8 för övriga produktionsenheter i en bilaga.
6. Typ, effekt och verkningsgrad

Typ
Dieselmotor
Gasturbin
Tvåbränslemotor
Annan medelstor förbränningsanläggning:
Installerad tillförd effekt (MW)

7. Reningsutrustning

Stoft:
Ingen
Elfilter
Cyklon
Textilfilter
Annan:…………………………………………….
Annan reningsutrustning

Annan motor
Verkningsgrad (%)

Kväveoxid (NOX):
Ingen
SNCR
SCR
Annan:…………………………………………….

8. Drift

Förväntad drift (timmar/år)

Förväntad genomsnittlig last vid drift (%)

9. Bränsle

Typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses att förbrännas
Fast biomassa. Andel (%):……….
Övriga fasta bränslen. Andel (%):……….
Dieselbrännolja. Andel (%):……….
Flytande biobränslen. Andel (%):……….
Andra flytande bränslen än dieselbrännolja och flytande biobränslen. Andel (%):……….
Naturgas. Andel (%):……….
Andra gasformiga bränslen än naturgas. Andel (%):………..

Avgift

Om din verksamhet betalar årlig avgift för miljötillsyn ingår handläggning av ärendet i den avgiften. I annat fall
kommer handläggningen att debiteras med timavgift.
Upplysningar

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden offentliggör de uppgifter som enligt förordningen (2018:471) ska offentliggöras
på kommunens webbplats.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är
myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor,
kontakta oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa mer
om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.
Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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