Dia
arienummer (ifylles av myndighet):

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601
E-post: kansliet@amhm.ax
Hemsida: www.amhm.ax

Handlingar riktas till myndigheten, ej till enskild handläggare.

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING AV FORDONSTVÄTTAR
Enligt 1 § och bilaga 1i landskapsförordningen (2008:130) om miljöskydd.
.
Ansökan gäller punkt 8.4: anläggning för tvättning av mer än 5.000 personbilar / år eller mer än
1.000 tvättar / år av andra fordon såsom lastbilar och/eller traktorer.

Ansökan avser

Befintliga tillstånd

Ansökan
avser

ny
y verksamhet

befintlig
g verksamhet

Ålands miljöprövningsnämnd.

Datum och beteckning:

Hälsonämnden.

Datum och beteckning:

Ålands landskapsregering.

Datum och beteckning:

Kommunal myndighet
myndighet.

Datum och beteckning:

Annan:

Sökandes namn eller företag:

Personsignum / FO-nummer:

Adress:

Sökande

Postnummer:

Telefonnr och/eller GSM:

Postadress:

Fax:

E-post:

Kontaktperson:

Anläggningens namn:

Besöksadress:

Plats för
verksamheten

Postnummer:

Postadress:

Fastighetsnummer:

Fastighetsägare:

Planerad tidpunkt för inledande av verksamheten:

Tidpunkt
Verksamhetens uppskattade längd och eventuell tidpunkt för upphörande:

Områdets klassning enligt byggnadsplan:

Lokalisering
Avstånd till närmaste bostad eller annan störningskänslig verksamhet (bifoga situationsplan):

Typ av reningsanläggning, inkl. slamslam och oljeavskiljare:

Processbeskrivning, flödesschema bifogas:

Teknisk
beskrivning
av fordonstvätt

Kapacitet m3 / h:

Recirkulationsgrad % :

Antalet tvättar per år som anläggningen dimensionerats för:

Antal ritningar på anläggningen som bifogas:

P
Processoch
h ttvättkemikaler
ättk ik l som används:
ä d

Kemiska
produkter

Beräknad mängd per år:

Varuinformationsblad, antal som bifogas:

Beskrivning av hur produkterna lagras och hanteras i övrigt:

Beskriv eventuella bullerstörningar som kan uppkomma samt bullerdämpande åtgärder som vidtas
(tas med om det finns risk för störningar hos omkringboende):

Buller

Avfallstyp t.ex. slam och olja från oljeavskiljare, slam från reningsverk, avfall från verkstad, spilloljor, oljefilter, batterier etc:

Farligt
avfall

Mängd per år:

Beskrivning av hur avfallet lagras och om händertas (transportör / mottagare):

Avfallstyp:

Övrigt
avfall

Mängd per år:

Omhändertagande, åtgärder för att minimera uppkomsten av avfall, återvinning etc:

Beräknat utsläpp till vatten, liter / fordonstvätt:

Resultat från funktionskontroll vid referensanläggning eller annan dokumentation som visar utsläppen med given teknik:

Utsläpp till
vatten (inkl.
avloppsnät)

Utsläppspunkt. Bifoga vatten- och avloppsritningar:

Möjlighet till provtagning och kontroll av vattenförbrukning:

Övrigt (t.ex. provtagning och annat som berör miljön):

Övrigt

För beslut uppbärs en avgift enligt avgiftstabell 1 i ÅMHM:s taxa, fastslagen av Ålands landskapsregering. Taxan hittar du på ÅMHM:s
hemsida www.amhm.ax under rubriken Avgifter. Uppgifter fås också från ÅMHM:s kansli, telefon (0)18-528 600 (växel).
Jag samtycker till att beslut och övriga handlingar förmedlas genom ordinarie post till den ovanstående uppgivna adressen.
Tid och plats:

Underskrift:

Namnförtydligande:

