ÅRSRAPPORT FÖR
MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Malmö stad

Efter föreläggande enligt 26 kap 21§ miljöbalken

Miljöförvaltningen

Företag med någon form av miljöfarlig verksamhet, 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

DRIFTS- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN
BRANSCHINRIKTNING
Jordbruk, växthus
Stål och metall
Ytbehandling av metall eller plast mm
Metallbearbetning
Gasformiga bränslen mm
Vindkraft
Hälsa och sjukvård, laboratorium
Förbrukning av organiska lösningsmedel:

Ort

BILAGA BIFOGAS JA

NEJ

Icke-metalliska mineraliska produkter
Livsmedel och foder
Kemiska produkter
Gummi- och plastvaror
Lagring av bränslen och kemiska produkter
Förbränning
Fotografisk och grafisk produktion
Kemtvätt
Lackerare

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. Ange
t ex att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall. Ange eventuellt påverkan genom produkter, genom tillverkade produkter
eller om produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter.

PRODUKTIONSVOLYMER/ANNAT MÅTT PÅ VERKSAMHETENS OMFATTNING
Redovisa ett mått på verksamhetens omfattning under året. I föreläggande eller beslut om klassning finns det uppgifter om vad som ska redovisas, t ex.
krossad mängd sten, blästrad yta, tankvolym för skärvätska eller processolja, tillverkningsyta etc.
Ange typ och mängd i ton.

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Bergsgatan 17
205 80 Malmo
Tel. 040-34 10 00
Fax. 040-30 41 05
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se
miljo@malmo.se

Malmö stad

Miljöförvaltningen
UTSLÄPP TILL LUFT

Mätningar/kontrollresultat bifogas i bilaga

JA

NEJ

Mätningar/kontrollresultat bifogas i bilaga

JA

NEJ

Mätningar/kontrollresultat bifogas i bilaga

JA

NEJ

Analysresultat bifogas i bilaga

JA

NEJ

Redogörelse bifogas i bilaga

JA

NEJ

Mätningar/kontrollresultat bifogas i bilaga

JA

NEJ

Bullerutredning bifogas i bilaga

JA

NEJ

Mängden lösningsmedel som avgått till utomhusluften (se bilaga 1)

Inget utsläpp har skett till luft av lösningsmedel
Mängden stoft som släppts ut till luft

Inget utsläpp har skett till luft av stoft
Övriga utsläpp till luft, t ex legionella, lukt, NOx, SOx etc.

Inga övriga utsläpp har skett till luft

UTSLÄPP TILL VATTEN
3

Mängden processavloppsvatten som släppts ut under året (m )

Inget utsläpp av processavloppsvatten har skett
Redogörelse av avvikelser av analysresultat enligt gällande lagstiftning, t ex ABVA eller
beslut.

Inga avvikelser från gällande begränsningar har skett.
Övriga utsläpp till vatten; dag- och/eller spillvattennätet

Inga övriga utsläpp har skett till vatten

BULLER
Ange om verksamheten under året gjort bullerutredning

Utfört datum:

UPPGIFTER OM FÖRBRUKADE MÄNGDER KEMIKALIER, RÅVAROR OCH/ ELLER LÖSNINGSMEDEL
Ska anges i bilaga 1.
UPPGIFTER OM KEMIKALIER
En redovisning av verksamhetens huvudsakliga kemikalier som är hälso- eller miljöfarliga ska anges i bilaga 2 eller
bifogas till årsrapporten. Redovisningen ska minst innehålla namn på produkten, mängd som förbrukats under året samt
respektive kemikalies riskfraser (finns i säkerhetsdatabladen). Redovisa gärna även riskminsknings- och
utfasningsämnen.
UPPGIFTER OM AVFALL SOM HAR LÄMNATS FÖR OMHÄNDERTAGANDE UNDER ÅRET
Farligt avfall och övrigt avfall som alstrats och lämnats för omhändertagande under verksamhetsåret ska redovisas i
bilaga 3 eller bifoga kvitto på lämnat farligt avfall och avfall.
UPPGIFTER OM ENERGIANVÄNDNING
En redovisning av energianvändning under verksamhetsåret ska anges i bilaga 4.
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Miljöförvaltningen
HÄNDELSER UNDER ÅRET

ANNAN BILAGA BIFOGAS JA

NEJ

Redovisa betydande förändringar i verksamheten: ändrade ägarförhållanden, och/eller ansvarsförhållanden, ombyggnationer, driftstörningar,
olyckor eller förändringar av verksamheten t ex produktionsförändringar som påverkat miljön eller förändrat er miljöpåverkan. Redovisa även
förbättringar som utförts t.ex. riskarbete, byte av kemikalier m.m.
Betydande förändringar som skett i verksamheten, nya kemiska produkter som tagits i bruk.

Driftstörningar, olyckor.

Beskriv den säkerhets- och funktionskontroll som skett under året av exempelvis metallbearbetningsmaskiner, reningsutrustning, invallning av
kemikalier/farligt avfall. Beskriv resultatet av kontrollen och vidtagna åtgärder.

Redovisning av de beslutade försiktighetsmått som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa har uppfyllts.
Beslutsdatum:
Försiktighetsmått

Hur försiktighetsmått har uppfyllts

BILAGOR
Följande bilagor bifogas till denna rapport:

Bilaga 1 – Förbrukningsmängder

Bilaga 2 – Kemikalieförteckning

Bilaga 3 – Avfall och farligt avfall

Bilaga 4 – Energianvändning

Bilaga – Ytterligare information

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namn

Namnförtydligande och befattning

Ifylld blankett skickas till: Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö, senast den 31 mars.
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Miljöförvaltningen
BILAGA 1 – SAMMANSTÄLLNING AV FÖRBRUKADE MÄNGDER
RÅVAROR (ton/ år)

ANNAN BILAGA BIFOGAS JA

Produktens namn

Förbrukning per år

LÖSNINGSMEDEL (liter/år)
1. Produktens namn

BILAGA BIFOGAS JA

2. Förbrukning per år
(liter/år)

NEJ

Användningsområde

3. %-halt lösningsmedel
dividerat med 100

NEJ

Förbrukad mängd
lösningsmedel (kg)

4. Densitet (kg/liter)

Summa utsläpp lösningsmedel:

HJÄLP VID BERÄKNING AV FÖRBRUKAD MÄNGD LÖSNINGSMEDEL
Densiteten (anges i säkerhetsdatabladet för produkten) måste beaktas eftersom klassificeringen avgörs utifrån förbrukad vikt (kg). Men
detta gäller endast om förbrukningen har angetts i liter i kolumn 2 i tabellen ovan. Om er uppgift om förbrukad mängd redan angetts i kg
eller ton i kolumn 2 ska ni inte multiplicera med densiteten.
Densitet: 100 kg/m3 = 0,1 kg/liter
Beräkning: multiplicera kolumn 2, 3 och 4 = kg per år.
Exempel med aceton: 200 liter x 0,995 x 0,791 = 157 kilo
Produkt

Förbrukning per år (liter
per år)

%-halt lösningsmedel
dividerat med 100

Densitet (kg/liter)

Förbrukad mängd
lösningsmedel/år (kg)

1. Aceton

2. 200 liter

3. 0,995 (99.5% / 100)

0,791

157 kg
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BILAGA 2 – KEMIKALIEFÖRTECKNING

ANNAN BILAGA BIFOGAS JA

NEJ

* Klassificering enligt CLP kallas faroklass och farokategori (exempel Repr. 1B, Acute Tox. 4, Flam. Liq. 3) samt faroangivelse (exempel H310, H341, H420).
Klassificering enligt Kifs 2005:7 kallas farokod (exempel T, Xn, N) och riskfras (exempel R59, R45, R50/53).
** Prio-databasen är ett verktyg för att minska risker för människors hälsa och miljö. Prio-databasen finns på Kemikalieinspektionens webbsida www.kemi.se

Namn

Produkt/råvara
AnvändningsLeverantör/
område
tillverkare

Exempelkemikalie

Rengöring

XYZ

Årsförbrukning
(kg)

I produkten
ingående kemiska
ämnen enl.
säkerhetsdatablad

X

Nonylfenol

Innehåll
Produktens
klassificering*
enligt CLP eller
Kifs 2005:7

Riskfraser/ faroangivelser i
ord

Innehåller
produkten
något
utfasningsämne?

Giftfri miljö - Prio-databasen**
Innehåller
Namn på ev
produkten
utfasningsämne
något
eller prioriterat
prioriterat
riskminskningsriskminskämne
ningsämne?

R22, R34, R5053

Hormonstörande, Miljöfarligt,
långtidseffekter

JA

JA

R45, R46, R62,
R2548/23/24/25,
R20/21, R36/38,
R43

CMR (kategori 1A och 1B),
Cancerframkallande CMR
(kategori 1A och 1B),
Mutagena,
Allergiframkallande, Hög
kronisk giftighet

Akrylamid

Nonylfenol,
Akrylamid

Finns
handlingsplan för
utfasning eller
riskminskning?
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Namn

Produkt/råvara
AnvändningsLeverantör/
område
tillverkare

Årsförbrukning
(kg)

I produkten
ingående kemiska
ämnen enl.
säkerhetsdatablad

Innehåll
Produktens
klassificering*
enligt CLP eller
Kifs 2005:7

Riskfraser/ faroangivelser i
ord
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Innehåller
produkten
något
utfasningsämne?

Giftfri miljö - Prio-databasen**
Innehåller
Namn på ev
produkten
utfasningsämne
något
eller prioriterat
prioriterat
riskminskningsriskminskämne
ningsämne?

Finns
handlingsplan för
utfasning eller
riskminskning?
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Miljöförvaltningen
BILAGA 3 – AVFALL OCH FARLIGT AVFALL
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.
Hur tas avfallet
2
Typ av avfall
Mängd
Transportör
Mottagare
Övriga uppgifter
1
omhand?
2

Wellpapp
Hårdplast
Mjukplast
Trä
Metall
Glas
Returpapper
Hushållsavfall
Matavfall
Animaliska
biprodukter
Brännbart
Skrot
Lysrör
Spillolja
Oljeavfall, fast, t ex
filter, trasor
Aerosoler
Elavfall
Batterier
Lösningsmedel/
Bekämpningsmedel
Stickande/ skärande
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Miljöförvaltningen
BILAGA 4 – ENERGIANVÄNDNING

Uppvärmning
El, MWh

Naturgas, kbm

Andelen förnyelsebar energi

Eldningsolja, kbm

Fjärrvärme, MWh

Annat, enhet

Typ

Process
Vilka är företagets tre dominerade energiförbrukare
(process, rening, belysningen etc.)

Enhet alt. andel av total förbrukning

Ange om verksamheten under året gjort energikartläggning

Energikartläggning utfört datum:
Ange om verksamheten lyder under lagen om energikartläggning i stora företag d v s sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning
som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Energikartläggning utfört datum:

ÖVRIGA KOMMENTARER ANGÅENDE ENERGIFÖRBRUKNING OCH TRANSPORTER:
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