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1. Verksamhetsutövare
Verksamhetens/företagets namn Organisations-/personnummer 

Typ av verksamhet 

Fastighetsbeteckning Besöksadress 

Postadress Postnummer Postort 

Telefonnummer E-postadress 

Kontaktperson/Miljöansvarig Kod enligt miljöprövningsförordningen 

2. Beskrivning av verksamheten
Kortfattad beskrivning av verksamheten och de processer som kan vara relevanta ur miljösynpunkt. 

Årsrapport för miljöfarlig verksamhet 

Rapporten avser år ……….. och ska vara bygg- och miljökontoret tillhanda 
senast den 31 mars. 
Den här blanketten är utformad för att passa samtliga anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter, därför kanske inte er verksamhet berörs av alla delar. 
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3. Gällande beslut för verksamheten
Beslutsdatum och diarienummer 

Finns dokumenterat egenkontrollprogram enligt 
miljöbalken 

 Ja         Nej 

Om ja, senast uppdaterat (datum) 

Övriga beslut (exempelvis från andra myndigheter) 

4. Produktion under året
Redovisa ett mått på verksamhetens omfattning under året (t.ex. mängd tillverkad produkt, förbrukad 
vara/kemikalie, storlek på blästrad yta, mängd krossad sten). Er verksamhetskod/era verksamhetskoder enligt 
miljöprövningsförordningen kan förklara vad just er verksamhet ska redovisa.  

5. Energiförbrukning och uppvärmningssystem
Redovisa årets energiförbrukning (inklusive uppvärmning) samt eventuella energieffektiviserande åtgärder som 
utförts. Ange även bränsleförbrukning och typ av bränsle. 
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6. Förbrukning av kemikalier
En redovisning av de kemikalier som är miljö- eller hälsofarliga ska bifogas till årsrapporten. Redovisningen ska 
innehålla minst namn på produkten, mängd som förbrukats under året samt respektive kemikalies riskfraser 
från säkerhetsdatabladet.  

Bifoga gärna en separat och aktuell kemikalieförteckning 

7. Avfall
Redovisa det avfall och farliga avfall som har uppkommit i verksamheten under året.  
Redovisningen ska minst innehålla de efterfrågade uppgifterna nedan. Redovisa om ni har eget tillstånd att 
transportera avfall. 
Det går även bra att redovisa uppgifterna i bilaga. 

Avfallsslag EWC-kod Mängd/år 
(kg) 

Transportör Mottagare Lagrat vid 
årsskiftet (kg) 
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8. Utsläpp till luft och luftrening
Redovisa alla utsläpp till luft som verksamheten ger upphov till. 
Redovisa vilken luftreningsutrustning (t.ex. filter, fläktar) som verksamheten har samt vilka mätningar som har 
gjorts under året.    

9. Utsläpp till vatten och vattenrening
Har verksamheten utsläpp av processvatten? 

   Ja               Nej 
Om Ja, går det till spill- eller dagvattensystemet? 

 Spillvatten    Dagvatten   Båda   Vet ej 

Redovisa vilka ämnen och halter som avloppsvattnet kan innehålla.   
Redovisa vilken vattenreningsutrustning (t.ex. oljeavskiljare, sedimentation, enskilt avlopp) som verksamheten 
har samt vilka mätningar som har gjorts under året.    
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11. Övrigt t.ex. besiktningar, mätningar, kontroller som utförts under året  
 
 
 
 
 
  

 

12. Bilagor som bifogas till årsrapporten 
 

 Kemikalieförteckning 

 Avfallsredovisning 

 Övrigt, ange vad: ……………………………………………………………………………..... 

 Övrigt, ange vad: ………………………………………………………………………………… 

 

10. Driftstörningar och andra händelser under året  
Redovisa betydande förändringar i verksamheten så som ändrade ägarförhållanden, ändrade 
ansvarsförhållanden, ombyggnationer, driftstörningar, olyckor, klagomål.  
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Vänligen lämna in en fullständigt ifylld blankett. Om viktiga uppgifter saknas kan bygg- 
och miljönämnden komma att fatta ytterligare beslut om att inkomma med uppgifter vilket 
medför extra avgifter.  

Behandling av personuppgifter enligt GDPR 
Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun ansvarar för behandling av dina 
personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi behandlar dina 
personuppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera 
handlingar med dig. Läs gärna mer på www.overkalix.se/gdpr. 
 

 

Underskrift 
 

……………………………………………… 
Namnteckning 

 

……………………………………………… 
Namnförtydligande 
 
 
 

……………………………………………… 
Ort och datum 
 

 
 
 

 

Skicka årsrapporten till Bygg- och miljönämndens elektroniska funktionsbrevlåda  
byggmiljo@overkalix.se  
 

eller via brevpost till: 
Bygg- och miljönämnden 
Överkalix kommun 
956 81 Överkalix 
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