
Verksamhetsutövare

Namn*

Säte*

Organisationsnummer*

Kontaktuppgifter

Företagsadress*

c/o, box e.d.

Postnummer*

Ort*

Telefonnummer*

E-postadress*

  

  
 

 

 
 

Anmälan av medelstor 
förbränningsanläggning 

Blanketten skickas till: Miljöenheten 
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se 

* obligatoriska uppgifter

Anläggningsinformation 

Anläggningsadress* 

Postnummer* 

Ort* 

Fastighetsbeteckning* 

X-koordinater* SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

Y-koordinater* SWEREF 99 TM (EPSG:3006) 

Är anläggningen stationär?* (Du kan endast välja ett alternativ) 
Ja Nej 

Anläggningens sektor eller industrienhet (NACE-kod)* 
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Gasturbin Annan motor

Anläggningens typ* (Du kan endast välja ett alternativ) 

Anläggningseffekten i megawatt*

Anläggningens verkningsgrad*

Reningsutrustningens typ*

Det förväntade årliga antalet drifttimmar*

Den förväntade årliga genomsnittliga lasten vid drift*

  
 

Anläggningsinformation 

När togs anläggningen i drift? Alt. när avses den tas i drift? 

Dieselmotor 

Tvåbränslemotor Annan medelstor förbränningsanläggning 

Bränsleinformation 
Typ av bränsle som förbränns eller avses att förbrännas* 

Fast biomassa 

Dieselbrännolja 

Andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränsle 

Övriga fasta bränslen 

Flytande biobränsle 

Naturgas 

Andra gasformiga bränslen än naturgas 

Andel fast biomassa i procent 

Andel övriga fasta bränslen i procent 

Andel dieselbrännolja i procent 

Andel flytande biobränsle i procent 

Andel andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränsle i procent 

Andel naturgas i procent 

Andel andra gasformiga bränslen än naturgas i procent 
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Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Avgifter 

En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den är baserad på av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din anmälan har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som 
sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt 
ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära 
registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 
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