Ankomststämpel

Årsrapport - vindkraft enligt 26 kap 21 §
miljöbalken (1998:808), 4,5,6 §§ förordning
(1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll

Årsrapporten gäller för år

Sista dag för att lämna in årsrapporten är den 31 mars.

1. Administrativa uppgifter

Juridiskt ansvarig för vindkraftverk (huvudman)

Organisationsnummer

Adress (huvudman)

Postadress (huvudman)

Telefon (huvudman)

E-post (huvudman)

Kontaktperson (om annan än huvudman)

Telefon (kontaktperson)

E-postadress (kontaktperson)
Fakturaadress om annan än ovan

Om ny verksamhetsutövare (huvudman), ska den snarast möjligt informera miljöförbundet om det ändrade förhållandet enligt § 32
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Blankett finns på vår hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se

2. Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsbeteckning(-ar) där vindkraftverk är placerade
Kommun

Har verksamheten/erna frivilligt tillstånd från Länsstyrelsen?
Ja

Nej

Om ja, hur länge är tillståndet/en giltigt/a?
Antal verk

Totalhöjd (torn + rotorblad)

Typ av verk (T.ex. Vestas V90, Enercon E53)

3. Egenkontroll
Produktion
Årsproduktion verk 1 (GWh)

Tillgänglighet verk 1 (%)

Årsproduktion verk 2 (GWh)

Tillgänglighet verk 2 (%)

Årsproduktion verk 3 (GWh)

Tillgänglighet verk 3 (%)

Årsproduktion verk 4 (GWh)

Tillgänglighet verk 4 (%)
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3. Egenkontroll forts.
Ljud
Finns återkommande krav på ljudmätning enligt tillstånd/föreläggande?

Ja

Nej

Om ja, har ljudmätning utförts i enlighet med ovan krav?

Ja

Nej

Uppfylls krav om 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid närliggande bostäder?

Ja

Nej

Är vindkraftverk nedsatt (varaktig åtgärd för bullerreducering)?

Ja

Nej

Uppfylls krav på max 8 tim/år och 30 min/dag skuggpåverkan vid närliggande
bostäder?

Ja

Nej

Är skuggregleringsmekanism installerad?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, när ska nästa ljudmätning senast vara utförd?

Om ja, vilken typ av nedsättning (T.ex. mode 4)?
Skugga

Service
Antal utförda platsbesök garanterade enligt serviceavtal?
Antal händelsestyrda platsbesök?
Vem anlitas för service?
Driftstörningar och andra avvikelser
Har någon betydande driftstörning förekommit under året? (T.ex. blixtnedslag, byte
av växellåda, generator m.m.)
Om ja, vad?
Andra avvikelser? (T.ex. förekomst av döda fåglar, fladdermöss, iskast m.m.)
Om ja, vad?
Klagomål från närboende?
Om ja, rörande vad?
Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön,
ska detta omgående underrättas till miljöförbundet enligt § 6 Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
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4. Övrigt/kommentarer

5. Bilagor
Bilaga 1: Resultat från ljudmätning/ar
Bilaga 2:
Bilaga 3:

När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig
behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/

6. Årsrapporteringen ifylld av
Underskrift

Namnförtydligande

Företag/funktion

Datum

Telefon

E-post

Upplysningar
Årsrapporten skickas till:
exp@ystadosterlenmiljo.se alternativt
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Handläggning av ärendet ingår i årsavgiften. Vid ej korrekt ifylld blankett debiteras handläggning av komplettering
med 1 015 kr/timme. Blankett för årsrapportering vindkraft finns att hämta på miljöförbundets hemsida:
www.ystadosterlenmiljo.se.
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