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Anmälan om förbränningsanläggning
enligt miljöbalken

M17_anmalan_forbranningsanlaggning_uppdaterad_20180525

21§ förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna

Administrativa uppgifter
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Anläggningens besöksadress (gata, väg)

Postnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

E-postadress

Kontaktperson

Huvudman

Postort

Fakturaadress (om annan än besöksadress)

Verksamhetskod (enligt miljöprövningsförordning 2013:250)
40.60, 8 ½ 21 kap.

Anmälan avser
Ny verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

Ny anmälan av befintlig verksamhet

Annat:

Ange vilka bilagor som följer med anmälan
Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande
Bilaga 2: Ritningar över verksamheten
Bilaga 3:

Energiförsörjning
Anläggningstyp (varje panna)

Tillförd bränsleeffekt (kW)*

Bränsletyp

Mängd bränsle/år (i GWh)

* Kan beräknas ur den stämplade effekten + 15 %.

Omhändertagande av aska
Material/avfall
EWC-kod*
Askor

Mängd/år

Transportör

Mottagare

100101+100103

Utsläpp till luft
Hur hög är den skorsten som utsläpp till luft kommer att ske ifrån? (skriv svar i antal meter)

Vilken metod används för rening? (Till exempel filter, cyklon)

Fyll i de utsläppsdata till luft som leverantören garanterar för pannorna.
NOx/MJ (mg)

CO/m3 vid 6 % O2 (mg)

Stoft/m3 vid 6 % O2 (mg)

Placering av mättutag för kontroll av utsläpp till luft ska ske vid en raksträcka för att kommande mätningar ska bli optimala. Om möjligt ska raksträckan före uttaget
motsvara fem gånger diametern på röret och efter uttaget ska raksträckan motsvara dubbla diametern på röret.
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Övriga upplysningar ( till exempel utsläpp till vatten, transporter, buller etc.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende.
Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter.
Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda.
Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter
Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se
Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Avgift

Anmälan skickas till:

För handläggning av anmälningsärenden tar miljö- och
hälsoskyddsnämnden ut en avgift, enligt en taxa som är
fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är 790 kr per
timme nedlagd handläggningstid.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstads kommun
eller via e-post till: kommun@kristianstad.se

