EGENKONTROLLPÄRM
FLIK 13 Årsrapport

13.1 Årsrapport miljöfarlig verksamhet
Årsrapporten ska vara Miljönämnden till handa senast den 31 mars.
Denna blankett är anpassad för att passa samtliga verksamheter så kontrollera i ert föreläggande för att
försäkra er om att samtliga uppgifter som ni är förelagda att lämna kommer med.
Förening

Organisationsnummer

Adress

Kontaktperson

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Telefonnummer dagtid
Faxnummer

Erhållna personuppgifter kommer att användas i Miljöförvaltningens ärende- och tillsynsregister.

1. Uppfyllande av föreläggande
Uppfylls gällande förelägganden för verksamheten? Datum…………………
Ja
Nej
Kommentar_________________________________________________
Bedrivs dokumenterad egenkontroll?
Ja
Nej

2. Drifts- och produktionsförhållanden

Bilaga bifogas Ja

Nej

Redovisa ett mått på verksamhetens omfattning under året. I föreläggande eller beslut om klassning
finnas det uppgifter om vad som ska redovisas.

3. Händelser under året

Bilaga bifogas Ja

Nej

Redovisa betydande förändringar i verksamheten så som ändrade ägarförhållanden, ändrade
ansvarsförhållanden, ombyggnationer, driftstörningar, olyckor eller förändringar av verksamheten som
påverkat miljön eller förändrat er miljöpåverkan. Redovisa även förbättringar som utförts tex avseende
riskarbete, kemikalieval m.m.
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4. Energi

Bilaga bifogas Ja

Nej

Redovisa energiförbrukning samt eventuella åtgärder som utförts.

4. Mätningar/Kontroller

Bilaga bifogas Ja

Nej

Redovisa de mätningar och kontroller som genomförts under året. Ex. vattenprover, luftmätningar,
ljudmätningar, energiuppföljningar etc.

5. Kemikalieredovisning

Bilaga bifogas Ja

Nej

En redovisning av de kemikalier som är hälso- eller miljöfarliga ska bifogas till årsrapporten.
Redovisningen ska minst innehålla namn på produkten, mängd som förbrukats under året samt
respektive kemikalies riskfraser (finns i säkerhetsdatabladen).Redovisa gärna även riskminsknings och
utfasningsämnen. Använd gärna vår redovisningsblankett som bland annat kan hämtas digitalt via
Miljöförvaltningens hemsida.

6. Avfallsredovisning

Bilaga bifogas Ja

Nej

Till årsrapporten ska en avfallsredovisning bifogas. Redovisningen ska minst innehålla uppgifter om vilka
typer av avfall som har hanterats, vilka mängder avfall som hanterats under året samt vem som
transporterat avfallet och vem som tagit emot det. Redovisa om ni har eget tillstånd att transportera avfall.
Använd gärna vår redovisningsblankett som bland annat kan hämtas digitalt via Miljöförvaltningens
hemsida.
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7. Övrigt

Underskrift
Ort

Underskrift

Datum

Namnförtydligande
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