
 

 

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

  

Postadress 

Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 

Stadshuset, Odengatan 37 
Telefon 

026-24 00 00 
E-post 

vgs@sandviken.se 
Hemsida 

www.sandviken.se 

Organisationsnr 

212000-2346 
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Vid frågor kontakta: 

Telefon: 026 24 00 00 
E-post: vgs@sandviken.se 

Skickas till: 

Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

* Fält som måste vara ifyllt. Rapporten avser verksamhet under år 20____ 

Verksamhetsutövare * 
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)  

      
Person-/organisationsnummer  

      
Utdelningsadress  

      
Kontaktperson  

      
Postnummer och postort  

      
Telefon 

      
E-post 

      
Faktureringsadress (om annan än ovan) inklusive eventuellt referensnummer 

      

Verksamhet * 
Verksamhetens namn 

      
Kontaktperson 

      
Fastigheter och/eller adresser där verksamhet bedrivs 

      
Har verksamhet bedrivits under året? 

☐ Ja ☐ Nej 

 
Verksamhetsbeskrivning * 
Total installerad tillförd effekt (sammanlagt för alla förbränningspannor) i MW 

      
Antal förbränningspannor 

      

Finns oljeavskiljare? 

☐  Ja ☐ Nej 
Oljeavskiljaren har senast tömts 

     (år-mån-dag)

Larm fungerar  

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  
Larmet senast kontrollerat: 

     (år-mån-dag)

 

Förbrukad mängd bränsle och askhantering * 
Bränsleslag Mängd bränsle Mängd aska Aska hämtat av/levererat till 
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Farligt avfall (bifoga alternativt en separat bilaga) * 
Observera att vid egen transport av farligt avfall krävs anmälan/tillstånd hos Länsstyrelsen. 
Farligt avfall som uppstått under året (ange vad samt mängd i kg) Mottagare  

Eventuella bilagor: 

Information 
Syfte med årsrapporten är att få en beskrivning av verksamheten och dess miljöeffekter, som vi kan använda som ett 
underlag för vår tillsyn och klassning. 

Underskrift * 
Ort  Datum  

Underskrift Namnförtydligande  

När du skickar in denna blankett kommer dina personuppgifter att behandlas av Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning i Sandvikens Kommun som är personuppgiftsansvarig. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas hänvisas till www.sandviken.se/gdpr 

Du kommer i första hand att kontaktas via e-post om du har angivit din e-postadress i denna blankett. Saknar du e-
postadress eller om du önskar återkoppling och information kring ditt ärende via brev ska du inte ange e-postadress i 
blanketten.

r1js
Stämpel
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