
 
 
 
 

Bygg & Miljö 

Information om medelstor 
förbränningsanläggning 
enligt 18 § i förordning (2018:471) om medelstora 
förbränningsanläggningar

 

Skickas till: 
Hörby kommun 
Bygg & Miljö 
242 80 HÖRBY 

1. Verksamhet 
Verksamhetsutövarens namn 

Adress Postadress 

Ansvarig kontaktperson 

Mobiltelefon Telefon 

Organisations-/personnummer E-postadress 

 
2. Anläggningsinformation 
Anläggningens namn 

Anläggningens adress 

Verksamhetskod (enligt miljöprövningsförordning (2013:251) 

Fastighetsbeteckning/ar 

X-koordinater Y-koordinater 

Är anläggningen stationär? 
□ Ja  □ Nej 
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3. Anläggningsinformation 
När togs anläggningen i drift, alternativt när avses den att tas i drift?  
 

Anläggningens typ (välj endast ett alternativ) 
□ Dieselmotor  □ Gasturbin  □ Tvåbränslemotor 
 
□ Annan motor:____________________________________________________ 
 
□ Annan medelstor förbränningsanläggning:______________________________________________________________ 
 
Anläggningseffekten i megawatt Anläggningens verkningsgrad 

Reningsutrustningens typ Förväntat årligt antal drifttimmar 

Förväntad årlig genomsnittlig last vid drift 

 
4. Utsläpp till vatten  
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 andra gasformiga bränslen än naturgas i 
procent 

Andel naturgas i procent 
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