
Registrering 1(2) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST
kommun@habo.se 

På den här blanketten kan du registrera medelstor förbränningsanläggning, 
enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471)

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka registreringen till miljoavdelningen@habo.se eller till: 

Håbo kommun 
Miljöenheten 
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 

Verksamhetsutövare 
Företag Organisationsnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil 

E-post

Kontaktperson 

Uppgifter om platsen där förbränningsanläggningen ska installeras 
Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning 

X- och Y-koordinater
(Förbränningsanläggningens koordinater, anges enligt koordinatreferenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

Besöksadress Postnummer och ort 

Uppgifter om förbränningsanläggningen 
Fabrikat och modell 

När anläggningen togs eller avses att tas i drift 

r"ll HÅBO W KOMMUN 



Registrering 2(2) 

Typ av anläggning 

 Dieselmotor   Gasturbin  Tvåbränslemotor 

 Annan motor: 

 Annan medelstor förbränningsanläggning: 

Anläggningens effekt Anläggningens verkningsgrad 

Antal förväntade driftimmar/år Genomsnittlig last vid drift 

Typ av reningsutrustning 

Anläggningens sektor eller industrienhet * 

*NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om 
fastställande av den statistiska nä-ringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändringen av rådets förordning (EEG) 
3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för 
svensk näringsgrensindelning (SNI-kod). 

Process/Produktionsnivå 
Typ och andel i procent (%) bränslen som förbränns eller avses förbrännas 

 Fast biomassa Andel: % 

 Övriga fasta bränslen Andel: % 

 Dieselbrännolja Andel: % 

 Flytande biobränslen Andel: % 

 Andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränsle Andel: % 

 Naturgas Andel: % 

 Andra gasformiga bränslen än naturgas Andel: % 

Underskrift 
Datum Ort Namnförtydligande 

Underskrift 

 

Behandling av personuppgifter 
Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen).  
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan om 
efterbehandling av förorenade områden. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i 
Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med 
myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg- och 
miljönämnden i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter 
samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 
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