
Verksamhetens/företagets namn:

Typ av verksamhet:

Fastighetsbeteckning:

Postnummer:

Telefonnummer, dagtid:

Ort:

Postnummer: Ort:

Telefonnummer, dagtid:

Församling:

Organisationsnummer:

ÅRSRAPPORT
Miljöfarlig verksamhet

Sid 1 (3)

Ev E-postadress (texta tydligt):

Ja Nej

Gällande beslut om verksamhet
Beslutsdatum och diarienummer:

Produktion under året - producerad volym bör anges så noggrant som möjligt.

Rapporten avser år: och skall inlämnas senast den 31 mars efterföljande år.

Besöksadress:

Utdelningsadress:

Tillsynsmyndighet:

Kontaktperson:

Bygg- och miljökontoret i Norrtälje kommun

Egenkontrollprogram

Övriga beslut:

Box 808
761 28 Norrtälje

Estunavägen 14 0176-710 00                                                            norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon vx InternetE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

TelefaxN
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Uppvärmningssystem

Bränsleförbrukning, typ och mängd bränsle; svavelhalt i ev eldningsolja:



Sid 2 (3)

Förbrukning av råvaror, kemiska produkter etc
- ange produkt och mängd. Bifoga även varuinformationsblad på nytillkomna kemiska produkter

Miljöfarligt avfall - typ och mängd

Transportör

Slutbehandling

Övrigt avfall

Användning/omhändertagningssätt

Process avloppsvattenbehandling - vattenslag och kvantitet, reningssätt och effekt

Luftvårdsutrustning - motsvarande uppgifter enligt ovan

Box 808
761 28 Norrtälje

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon vx InternetE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

TelefaxN
K
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ÅRSRAPPORT
Miljöfarlig verksamhet

Luftvårdsutrustning



Sid 3 (3)

Rapporten med eventuella bilagor inlämnas till
Bygg- och miljökontoret
Box 808
761 28 Norrtälje 
Besöksadress: Estunavägen 14

(Namnförtydligande)(Datum och underskrift)

Underskrift - undertecknas av ansvarig för verksamheten

Driftstörningar av betydelse från miljösynpunkt

Förändringar av verksamheten under året - avser även ev råvaru- och kemikaliebyten etc

Alla skydds- och försiktighetsåtgärder - som har gjorts under året för att uppfylla förelägganden och råd

Övrigt - besiktningar, mätningar och kontroller som gjorts under året

Box 808
761 28 Norrtälje

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon vx InternetE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

TelefaxN
K

_B
O

M
-1

20
32

6

ÅRSRAPPORT
Miljöfarlig verksamhet

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204 
Personuppgifter som lämnas databehandlas för administration av ärendet. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du vill begära 
rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Vill du ha information om registrerade personuppgifter måste en skriftlig begäran 
lämnas in.
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