Spara den ifyllda blanketten lokalt på din dator.
Skicka blanketten sedan som bilaga med EÅRSRAPPORT
posten till: miljo@landskrona.se. Använd inte
Miljöfarliga verksamheter
knappen "skicka formulär" i AcobatReader
Miljöförvaltningen

Rapporten avser år:

2019-01-23

1. Administrativa uppgifter
Företagets namn

Org.nr.

Miljöansvarig eller kontaktperson

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

e-post

Tel.nr

Faktureringsadress

Kod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

2. Beskrivning av verksamheten
Kortfattad beskrivning av verksamheten och de processer som kan vara relevanta ur miljösynpunkt.

Eller redovisas i bilaga:

Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7

Tel. 0418-47 06 00
Fax. 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se
www.landskrona.se

Bankgiro: 868-6123
Org nr: 212000-1140
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Miljöförvaltningen
Under rapporteringsåret genomförda ändringar, eller kommande planerade ändringar av betydelse för miljön.

Eller redovisas i bilaga:

3. Produktionsnivå och klassificeringsgräns
Faktisk produktion under rapporteringsåret (ange enhet) enligt de Närmaste gräns innan verksamheten:
parametrar som definierar klassificeringen enligt miljöprövnings- blir anmälningspliktig, eller
förordningen (t.ex. mängd tillverkad produkt, förbrukad vara,
- blir tillståndspliktig, eller
mängd avfall, volym på behandlingsbad etc.)
- uppnår tillståndsgiven gräns (vid tillstånd)

Gränsvärde saknas:
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4. Gällande beslut och eventuella tillstånd inom miljöskydd
Datum för beslut

Beslutande myndighet

Kort beskrivning

Eller redovisas i bilaga:

Har verksamheten beslut om försiktighetsmått eller tillstånd med villkor?
Om Ja:

Ja

Nej

Redovisa villkor eller försiktighetsmått samt hur vart och ett av dessa har uppfyllts (inklusive åtgärder och resultat) i en
separat bilaga.
Bilaga:

5. Kemikalieförteckning
Finns kemikalieförteckning?
Ja

Om Ja:

Nej

Framgår förbrukad mängd?
Framgår användningsområde?
Framgår klassificering (farokod eller piktogram)?
Framgår hälso- och miljöskadlighet (riskfras eller faroangivelse)?
Antal kemikalier i listan:

st.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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6. Riskbedömning med avseende på yttre miljö
Datum för senaste riskbedömning:

7. Utsläpp till luft
Flyktiga organiska ämnen (VOC):
Har verksamheten utsläpp av VOC till luft?
Nej

Ja

Om Ja:
Hur stor mängd släpps ut
varje år? (Glöm inte enhet)
Uppmätt

Är mängden uppmätt eller beräknad?

Beräknad

Omfattas verksamheten av förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel?
Ja

Nej

Om Ja:
Vilka utsläppsgränser gäller för verksamheten enligt den förordningen? (Glöm inte enhet)

Andra utsläpp till luft:
Finns andra utsläpp än VOC till luft?
Ja

Nej

Om Ja:
Typ av utsläpp (t.ex. stoft, NOx)

Halt eller totalmängd (glöm inte enhet!)
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8. Utsläpp till vatten
Har verksamheten utsläpp av processvatten?
Ja

Om Ja:

Nej

Går det till spill- eller dagvattensystemet?

spill

dag

båda vet ej

Avloppsvattnet kan innehålla följande ämnen:
Halt eller totalmängd (glöm inte enhet!)

Ämne

Eller redovisas i bilaga:

9. Reningsutrustning
Finns reningsutrustning för utsläpp till luft eller vatten?
Ja

Nej

Om Ja:
Kortfattad beskrivning av utrustningen:

10. Farligt avfall
Redovisning av det farliga avfall som uppkommit i verksamheten under året. Anteckningar om farligt avfall ska upprättas enligt
55 § avfallsförordningen (2011:927).
Avfallsslag

Eller redovisas i bilaga:

EWC-kod Mängd/år (kg)

Transportör

Mottagare

Lagrat vid årsskiftet
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11. Övrig information
Miljörelaterade driftstörningar, avbrott, olyckor, klagomål eller liknande händelser som skett under året:

Övriga upplysningar och/eller kommentarer:

Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter

