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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Lathund e-tjänst medelstora
förbränningsanläggningar
2018-12-19 Ärendenr:
NV-00336-17

Lathund e-tjänst medelstora förbränningsanläggningar
Lathund med beskrivning av fält som ska fyllas i vid underrättelse enligt 18 §
förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar i e-tjänsten.
Fält i e-tjänsten

Kommentarer och vägledning

Uppgiftslämnare
Personnummer

Uppgiftslämnarens personnummer

Namn

Uppgiftslämnarens för‐ och efternamn

Telefonnummer

Uppgiftslämnarens telefonnummer

E‐postadress

Uppgiftslämnarens e‐postadress

Uppgiftslämnarens roll

Välj mellan:
-

Jag vill använda tjänsten

Välj mellan:
-

Verksamhet/Företag

Firmatecknare
Intern företrädare
Extern företrädare

Med mina företagsuppgifter
Med egna lämnade uppgifter
Jag vill fylla i själv

Välj verksamhet/företag i listan i det fall en lista
över verksamheter eller företag om du valt någon
av de två översta alternativen

Företagsuppgifter
Företagets
organisationsnummer

Skriv in företagets organisationsnummer om valt
alternativet ”fylla i själv”

Verksamhetsutövare
Organisationsnummer

Företagets organisationsnummer

Företagsnamn

Namn på företaget, fylls i vid val ”fylla i själv”

Säte

Var sitter styrelsen, fylls i vid val ”fylla i själv”

Uppgifter om verksamhet
Namn

Anläggningens namn på verksamhetsorten

Besöksadress

Besöksadress, postnummer och postort
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NATURVÅRDSVERKET

SNI huvudgrupp

Anläggningens sektor eller industrienhet. Välj SNI‐
huvudgrupp för verksamheten

SNI undergrupp

Anläggningens sektor eller industrienhet. Välj SNI‐
undergrupp för verksamheten

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning anges som ’Fastigheten xx:y’

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet för verksamheten

Myndighetens e‐postadress

Kommer fram automatiskt vid val av
tillsynsmyndighet

Sätt ut anläggningens mittpunkt

Peka i kartan där verksamheten bedrivs, ger nord‐
och ostkoordinater

Verksamhetsutövarens
kontaktperson
Namn

Kontaktpersonen för verksamhetsutövaren, för‐
och efternamn

Telefonnummer

Kontaktpersonens telefonnummer

E‐postadress

Kontaktpersonens e‐postadress

Installation
Installation

Välj ”Ny installation” eller någon befintlig
installation, kommer fram vid redigering av
tidigare e‐registrering

Namn på installation

Namn på installationen t.ex. ”Pannhuset” eller, vid
redigering av tidigare e‐registrerad anläggning,
befintlig installation

Kommentar

Skriv in kommentar om anläggningen t.ex. om
verkningsgrad, om det finns någon eller några
befintliga pannor i Pannhuset som ska e‐
registreras senare

Ej stationär anläggning

Väljs om anläggningen ej är stationär

Installationsdel
Namn på installationsdel

Skriv in namnet på pannan, t.ex. ”Nya biopannan”

Typ av installationsdel

Förvalt ”Medelstor förbränningsanläggning
(MCP)”

Datum för idrifttagning

Datum för idrifttagning, i nuvarande version
endast för nya anläggningar som tas i drift den 20
december 2018 eller senare

MCP typ

Välj mellan:
-

Termisk verkningsgrad (%)

Dieselmotor
Gas‐turbin
Tvåbränslemotor
Annan motor
Annan medelstor förbränningsanläggning

Mellan 60 – 100%, ange i kommentarsfältet vid
verkningsgrad under 60%
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Årlig drifttid (antal timmar)

Årlig drifttid, ej över 8 500 timmar

Genomsnittlig last (%)

Genomsnittlig last, det går att föra in en
genomsnittlig last mellan 60 – 100%. Om lägre,
ange 60% och ange den verkliga i
kommentarsfältet.

Tillförd effekt (MW)

Avser installerad tillförd effekt från 1 MW till
högst 50 MW. Med ”installerad tillförd effekt”
avses den högsta effekt som anläggningen är
konstruerad för, för att kunna förbränna under
längre tid.

Reningsutrustning stoft

Välj mellan:
-

Reningsutrustning kväveoxid

Välj mellan:
-

Bränsle

SNCR
Annan (beskriv i kommentarsfältet)
SCR
Ingen

Välj mellan:
-

Andelar

Elfilter
Cyklon
Ingen
Textilfilter
Annan (beskriv i kommentarsfältet)

Fast biomassa
Övriga fasta bränslen
Dieselbrännolja
Flytande biobränslen
Andra flytande bränslen än
dieselbrännolja eller flytande biobränslen
Naturgas
Andra gasformiga bränslen än naturgas

Andel av använda bränslen

