Årsrapport

Betongfabriker
Miljöenheten
Kontakter med kommunen i detta ärende:
Växel telefon: 0651-18 000
Telefax: 0651-18 374
E-post: miljo@ljusdal.se

Miljöenheten
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Årsrapport för betongtillverkning 20___
Årsrapporten ska senast den 31 mars skickas till Miljöenheten Ljusdal
Administrativa uppgifter
Företag

Organisationsnummer

Utdelningsadress
Faktureringsadress
Kontaktperson

Tfn

E-post

Fastighetsbeteckning

Medger svar via e-post? Ja ☐ Nej ☐

Förändringar i verksamheten

T.ex mindre/större omfattning på produktionen, nya processer, ny utrustning, nya reningsanläggningar m.m.
Har verksamheten förändrats under det gångna året?
Ja ☐ Nej ☐ Om Ja, ge en kort beskrivning av förändringarna.

Finns det planer på att förändra verksamheten det kommande året?
Ja ☐ Nej ☐ Om Ja, ge en kort beskrivning av planerade förändringar.

Verksamhetens omfattning/Klassificering
Övriga uppgifter bl.a. mängd råvaror, energiförbrukning m.m.
Mängd producerad betong/lättbetong per kalenderår
Mängd producerade varor av betong, cement eller lättbetong per
kalenderår
Uppvärmning av lokal (olja)

VÄND

ton
ton
m3

2 (3)

m3

Interna transporter (olja)
Uppvärmning av lokal (fjärrvärme, el)

MWh

Elförbukning

MWh

Grus

ton

Natursand

ton

Cement

ton

Betongspill till krossning

ton

Betongspill till deponi

ton

Oljeavskiljare
Finns oljeavskiljare

Datum för senaste tömningen: __________________

Ja ☐ Nej ☐

Finns fungerande larm Ja ☐ Nej ☐

Farligt avfall

Avfallsslag t.ex. spillolja, lysrör,

oljeförorenade trasor & absorbtionsmedel,
batterier, oljefilter, förbrukad skärvätska
m.m.

Datum för senaste kontroll av larm:_______________

Mängd, Ange mängd i
kg, ton eller styck.

Hämtat av

Levererat till

Observera att vid egen transport av farligt avfall krävs anmälan/tillstånd från länsstyrelsen

Cisterner
Innehåll

1.
2.

Volym (m3)

Senaste besiktning (år) 1

Nästa besiktning (år)

Bifoga besiktningsprotokoll om cisternen har besiktats under det gångna året.
Blankett s.k. ”skrotningsintyg” att cisternen har tagits ur bruk ska fyllas i och skickas till miljöenheten.
OBS! Om en ny cistern tas i bruk ska en anmälan lämnas in till miljöenheten.

Tagen ur bruk (år) 2

3 (3)

Energi

Ange vilka energislag som har använts under året.

Total energiförbrukning under året
___________________ Kwh
Har företaget gjort en energikartläggning under året?

Ja ☐

Nej ☐

Har företaget gjort åtgärder för att spara energi under året? Ja ☐

Uppstår överskottsvärme i verksamheten?

Ja ☐ Nej ☐

Om ja, bifoga kartläggningen som bilaga.

Nej ☐ Om ja, beskriv vilka åtgärder.

Om ja, vilken typ av överskottsvärme?

Frågor om egenkontroll m.m.

Har det varit några driftstörningar, avbrott, olyckor eller utsläpp under året som har eller har kunnat påverka miljön?

Har några kemikalier bytts ut under året till sådanda som kan antas vara mindre farliga? Vilka produkter har bytts ut?

Har förebyggande underhåll gjorts på produktionsutrustning och reningsanläggningar för att förhindra utsläpp och läckage?
Beskriv vad som gjorts.

Har några riskbedömningar gjorts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön? Vad har framkommit?

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

