Malmö stad

ÅRSRAPPORT FÖR KEMTVÄTT

Miljöförvaltningen

Efter föreläggande enligt 26 kap 21§ miljöbalken

Företag som arbetar med någon form av kemtvättsverksamhet, rekommenderas att använda denna blankett när
föreläggande har meddelats med stöd av 26 kap 21 § miljöbalken om att verksamhetsuppgifter som behövs för tillsynen
ska lämnas in årligen. Blanketten ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast den 31 mars året efter det år som
uppgifterna avser, se beslut för er verksamhet.
Information om personuppgiftslagen (PuL): För att kunna administrera ditt ärende krävs registrering i vårt dataregister. Uppgifterna kan även användas
för uppföljning och förnyad kontakt. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även att begära rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig:
Miljöförvaltningen. Vårt utsedda personuppgiftsombud kan nås på telefon 040-34 10 24.

VERKSAMHETSÅR
Redovisningen avser verksamhetsår

ALLMÄNNA UPPGIFTER
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Besöksadress (gata, box)

Kontaktperson

Postnummer

Ort

E-post

Fastighetsbeteckning

Telefon (även riktnummer)

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

FÖRBRUKAD MÄNGD TVÄTTVÄTSKA
Maskinens Innehåll av tvättvätska i början av året i liter:

Multiplicera ovanstående med 1.62 (A):*

Påfylld mängd tvättvätska i kilo (B):

TVÄTTAT GODS
Maskinens innehåll av tvättvätska i slutet av året i liter:

Antal tvättomgångar:

Multiplicera ovanstående med 1.62 C:

Trumpapacitet (kilo/kg):

Förbrukad mängd tvättvätska i kilo A+B+C = (D):

Tvättat gods i kilo (antalet tvättomgångar x trumpapacitet) (E):

LÖSNINGSMEDELSFÖRLUST
Lösningsmedelsförlust i g/kg (D x 1 000/E)
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Malmö stad

Miljöförvaltningen
FÖRBRUKAD MÄNGD LÖSNINGSMEDEL
2. Förbrukning per år
(liter/år)

1. Produktens namn

3. %-halt lösningsmedel
dividerat med 100

4. Densitet (kg/liter)

Förbrukad mängd
lösningsmedel (kg)

Summa utsläpp lösningsmedel:

*1 liter perkloretylen väger 1.62 kg.
AVFALLSREDOVISNING
Avfall, exempel: hushållsavfall, metallspån, wellpapp, förpackningar, returpapper, plastförpackningar.
Farligt avfall, exempel: skärvätskeemulsioner, trasor med farliga ämnen, lysrör, batterier.
1

MÅ = materialåtervinning, FÖR=förbränning, DEP=deponi
Redogörelse för vilket avfall/ursprung som respektive fraktion innehåller (intressant om det är flera typer av avfall med olika ursprung, t ex
brännbart avfall) eller annan information av vikt. Redovisa om ni har eget tillstånd att transportera avfall. EWC-kod kan äv anges.
2

Typ av avfall

Mängd kg/antal

Transportör

Mottagare

Hur tas avfallet
omhand?1

Övriga uppgifter

Destillatorslam (t.ex.
perkloretylen)
Kolfilter (antal)
Övrigt

UPPGIFTER OM MASKINFEL, LÄCKAGE, SERVICEÅTGÄRDER ELLER KLAGOMÅL FRÅN NÄRBOENDE
(t.ex. LUKT/BULLER)

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namn

Namnförtydligande och befattning

Ifylld blankett skickas till: Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö, senast den 31 mars.
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