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ÅRSRAPPORT FÖR BENSINSTATIONER &
BILVERKSTÄDER
Insändes till

Avser år

Ånge kommun
Bygg- och Miljökontoret
841 81 ÅNGE
Telefon 0690-250 100

Årsrapporten skickas in före mars månads utgång
Datum

I syfte att administrera din ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

Administrativa uppgifter
Företagets namn

Kontaktperson

Besöksadress
Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@
Fastighetsbeteckning

Organisationsnummer

SNI-kod

Verksamhetsbeskrivning
Drivmedelsförsäljning

Ja

Nej

Fordonstvätt

Ja

Nej

Bilverkstad/service

Ja

Nej

Billackering

Ja

Nej

Däck-/vulkservice

Ja

Nej

Bilplåtslageri

Ja

Nej

Manuell station

Gör det själv-hall (GDS)

Automatstation

Ja

Nej

Annat, nämligen

Drivmedelsverksamhet
Hanterad volym

Bensin

m3

Diesel

m3

E85

m3

Övrigt

m3 typ av drivmedel

Summa hanterad volym motorbränsle under året

m3

Ange om kontroll av bensinpumpar och återföringssystem skett under året av för detta godkänt organ
*Kopia av loggbok från kontrollen bifogas
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Ja*

Nej
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Fordonstvätt
Antal utförda personbilstvättar i automattvätt

st

Antal utförda personbilstvättar på manuell tvättplats

st

Antal utförda tvättar av lastbilar/bussar/arbetsfordon i automattvätt

st

Antal utförda tvättar av lastbilar/bussar/arbetsfordon på manuell tvättplats
Antal utförda förtvättar

st

st

Totalt förbrukad mängd rengöringsmedel (liter)
Kallavfettningsmedel

liter

Mikroemulsion

liter

Alkaliskt avfettningsmedel

liter

Schampo

liter

Avrinningsmedel

liter

Övrigt (ange vad)

liter

Hanterad mängd hetvax

liter

Förbrukad mängd vatten i fordonstvätten

kbm/år

Finns säkerhetsdatablad för samtliga medel?

Ja

Nej

Uppfyller samtliga använda rengöringsmedel kriterier enligt Kemikaliesvepets lista?

Ja

Nej

Om nej – ange vilket eller vilka
Obs! För stationer med fordonstvätt:
Provtagning av utgående vatten från reningsutrustningen ska utföras årligen under vintertid och analyseras med avseende på
följande parametrar. (Om annat inte framgår av beslut eller föreläggande). Bly, krom & nickel, kadmium, zink, oljeindex, BOD
och COD. Analysen ska utföras av ackrediterat laboratorium.

Kemikalier
Ange nedan de kemikalier eller kemikaliegrupper som används i större mängd med undantag för produkter för fordonstvätt
och försäljning. Det kan t ex vara smörjoljor, lösningsmedel, rengöringsmedel etc.
Bifoga 16 punkters säkerhetsdatablad (KIFS 1998:8) för under året nytillkomna kemikalier i bilaga.

Kemikalier/-grupper
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Märkesnamn/leverantör

Förbrukad mängd
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Farligt avfall
Mängd/
volym
(1 kg/liter

Transportör

Mottagare

Datum

Mängd
(kg alt liter

Transportör

Mottagare

Datum

Typ av
farligt avfall
Spillolja
Slam från
oljeavskiljare,
tömning 1
Slam från
oljeavskiljare,
tömning 2
Lösningsmedelsavfall
Glykol
Oljefilter
Bilbatterier
Övrigt

Avfall
Typ av
avfall
Metallskrot
Övrigt avfall

Egenkontroll
Ge en kortfattad beskrivning av den egenkontroll som utförs vid anläggningen, vad som kontrolleras, typ av kontroll, hur ofta det
sker, av vem det sker, om journaler förs etc

Kontroll sker av

Intervall

Kontrollen utförs av

Sker journalföring
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Förändringar, utsläpp, olyckor etc
Ange förändringar som utsläpp etc av betydelse ur miljösynpunkt, ändringar av verksamheten, av skydds- och
reningsutrustning, olyckor, haverier, klagomål m m.

Namnteckning
Ort och datum
Underskrift
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Namnförtydligande

