
 
 

Information om medelstor förbränningsanläggning 
* Obligatoriska fält 

 

Verksamhetsutövare 
Namn*       

Säte*       

Organisationsnummer*       

 

Kontaktuppgifter 

Företagsadress* 

      

c/o, box e.d. 

      

Postnummer och postort* 

      

Telefon* 

      

E-post* 

      

 

Anläggningsinformation 

Anläggningsadress*       

 

Postnummer och postort*       

 

Fastighetsbeteckning*       

 

X-koordinater*       
 

Y-koordinater*       

Är anläggningen stationär?* (du kan endast välja ett alternativ) 

Ja ☐                  Nej ☐ 

 

Anläggningens sektor eller industrienhet (NACE-kod/SNI-kod)       
 

När togs anläggningen i drift, alt. när avses den att tas i drift?*       
 

Anläggningens typ* (du kan endast välja ett alternativ) 

☐ Dieselmotor 

☐ Gasturbin 

☐ Tvåbränslemotor 

☐ Annan motor 

☐ Annan medelstor förbränningsanläggning 

 

Anläggningseffekten i megawatt*       
 

Anläggningens verkningsgrad*       
 

Reningsutrustningens typ*       
 

Det förväntade årliga antalet drifttimmar*        

 

Den förväntade årliga genomsnittliga lasten vid drift*       
 

 

  



 
 

Bränsleinformation 

Typ av bränsle som förbränns eller avses att förbrännas* 
 

☐ Fast biomassa 

☐ Övriga fasta bränslen 

☐ Dieselbrännolja 

☐ Flytande biobränsle 

☐ Andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränsle 

☐ Naturgas 

☐ Andra gasformiga bränslen än naturgas 

 

Andel fast biomassa i procent       
 

Andel övriga fasta bränslen i procent       
 

Andel dieselbrännolja i procent       
 

Andel flytande biobränsle i procent       
 

Andel andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränsle i procent       
 

Andel naturgas i procent       
 

Andel andra gasformiga bränslen än naturgas i procent       
 

 

Sökandes underskrift 

Ort och datum 
      

Namn 
 
 

 

 
 
Blanketten skickas till: 
Bromölla kommun 
Box 18 
295 21 Bromölla 
 
Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordning, (GDPR). För mer 
information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 
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