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MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Avser år ___________
Inskickas före mars månads utgång till:
NS Stadsbyggnad/Miljö
245 80 Staffanstorp

Administrativa uppgifter
Anläggningens namn:
Besöksadress:

Utdelningsadress:

Postnummer och ort:
Telefon:

Fastighetsbeteckning:

Organisationsnummer:
Kontaktperson:
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Aktuell beskrivning av verksamheten, dess omfattning samt eventuella förändringar
under året:

Förändringar ur miljösynpunkt
Ange förändringar som är av betydelse ur miljösynpunkt, exempelvis vad gäller teknisk utrustning
samt avfalls- och kemikaliehantering

Redogör hur beslut och miljökrav som berör verksamheten efterlevs.
Exempelvis uppföljning av bullerriktvärden, mätvärden för utsläpp till luft och vatten m.m.
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Förbrukning av råvaror, kemiska ämnen och kemiska produkter
Ange de råvaror och kemiska produkter som används (alt. bifoga kopia på er egen kemikalieförteckning med motsvarande uppgifter).
Produktnamn

Kemiskt
namn

CASnummer

Klassificering
(Farobeteckning och
riskfraser t.ex. Xi;
R36/38)

Information om
hälso- och
miljöskadlighet
(Förklaring av
riskfraser)

Riskminsknings- Mängd/år
eller
utfasningsämne
enligt PRIO*

Användningsområde

*Se PRIO-guiden, (www.kemi.se) för att ta reda på om ämnet har egenskaper som gör att det klassificeras som riskminskningseller utfasningsämne.
Finns säkerhetsdatablad (SDB) för samtliga ovanstående produkter?
Ja

Nej

SDB saknas för:

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
Farligt avfall
Ange det farliga avfall som uppkommit och bortforslats under det gångna året.
Avfallstyp

Oljeavskiljare

Ange tidpunkt för tömning

Avfallskod, enligt
bilaga 2 till
Mängd/år
Avfallsförordning
(2001 :1063)

Transportör

Mottagare

Avfallskod

Transportör

Mottagare

Mängd
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Senaste kontroll av oljenivålarm utförd:

__________________________________________________________________________________
Finns avtal för tömningsabonnemang?

Ja, med:______________________

Antal tömningar per år?_________________________________________
Förvaring av kemikalier eller farligt avfall i cistern
Cistern

Volym (m3) Ovan jord/nergrävd

Invallad

Senaste besiktning
med provtryckning

Övrigt avfall
Ange vilket övrigt avfall som uppkommit
Material/Avfallskod

Mängd/år

Transportör

Mottagare

Ange vilka energislag som används samt förbrukad mängd
El …………………………kWh
Fjärrvärme ……………….kWh
Annat:

Nej

Gas ……………………m3
Olja ………………….. m3

Egenkontroll
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Beskriv hur verksamhetens egenkontroll, enligt förordning (1998: 901) om
verksamhetsutövares egenkontroll (FVE), är upplagd.

Finns dokumenterad ansvarsfördelning gällande miljöfrågor? (4 §, FVE)
Syftet med ansvarsfördelningen är att ansvar och befogenheter ska ligga på den funktion eller den
person som är lämplig för att verksamheten ska kunna uppfylla miljökraven.

Vilka rutiner finns för löpande kontroll av utrustningen? (5 §, FVE)
Rutinerna ska omfatta utrustning som har, eller kan få betydelse för skyddet av människors hälsa och
miljön, exempelvis reningsutrustning. Rutiner bör finnas för skötsel, underhåll, reparation samt
identifiering och åtgärdande av avvikelser/brister.

Hur bedömer ni vilka risker för miljön och människors hälsa verksamheten kan ge
upphov till under normala förhållanden? (6 §, FVE)
Riskbedömningen innebär att ni ska identifiera de områden inom verksamheten som har, eller kan
orsaka, betydande miljöpåverkan.

Vilka rutiner finns för att meddela tillsynsmyndigheten (kommunen) om driftstörningar,
olyckor etc. som kan leda till olägenheter för människors hälsa och miljö? (6§ FVE)
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Driftstörningar och haverier
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Beskriv eventuella oförutsedda händelser under året, som kan ha påverkat den yttre miljön.

Finns rutiner för vad som ska göras vid en eventuell driftsstörning eller olycka?

Övrigt

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

