Bra Miljöval Anläggningsintyg

Solkraft
2009

Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för
Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt
märkt med Bra Miljöval.

Naturskyddsföreningens anteckningar
Ankom
Ansvarig handläggare

Ansökan skickas till:
Naturskyddsföreningen
Första Långgatan 28 B
413 27 Göteborg

Kontroll bifogade handlingar
Datum för godkännande
Anläggningsintyg id

1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten)
Firma

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon kundtjänst

Telefon

E-post kundtjänst

Webbsida

Fax

Firmatecknare
Bank- eller plusgirokonto. Skall ej vara kopplat till OCR-nummer.

2. Kontaktperson
Namn

Befattning

E-post

Telefon

Fax

3. Producentens revisor
Firma

Kontaktperson

Adress

Postadress

E-post

Telefon



Fax
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4.

Anläggningsintyget

£ ska gälla från datum för utfärdande
£ ska INTE gälla från datum för utfärdande utan tidigast från
Om Anläggningsintyg beviljas gäller den tillsvidare, dock längst till och med utgången av Kriteriernas giltighetstid.

5.

Producenten
1) 	garanterar härmed att den information som lämnas till Naturskyddsföreningen
i Ansökan är korrekt,
2)	garanterar härmed att Producenten äger full och oinskränkt rätt att förfoga över
Produkten i den utsträckning som krävs för fullgörande av Villkoren för Anläggningsintyg,
3) 	förpliktigar sig att följa Villkoren för Anläggningsintyg och att erlägga Ansökningsavgift,
4) 	accepterar att Ansökningsavgiften inte återbetalas,
5) 	förpliktigar sig att inte marknadsföra eller sälja Produkten med Bra Miljöval
innan Anläggningsintyg beviljats,
6)	accepterar att Naturskyddsföreningen har rätt att offentliggöra vilka Produktionsenheter
som omfattas av ett Anläggningsintyg, samt
7)	accepterar att de vid var tid gällande praxisdokumenten utgivna av Naturskyddsföreningen
ska vara vägledande för tolkningen av Kriterierna samt Villkoren för Anläggningsintyg.

Genom att underteckna Ansökan intygar Producenten att densamme tagit del av
och godkänt ovanstående punkter samt nedan angivna handlingar:
• Ansökan
• Villkor Anläggningsintyg 2009-04-15
• Bra Miljöval förlaga

Ort och datum

Företagets firmatecknare

Namnförtydligande
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E Råvara och produktion – SOLkraft
E1

Kraftverket
Namn

Plats

Kommun

Län

Land

Koordinat i rikets nät eller motsvarande
X

E2

E3

Ägare
Anläggningsägarens firmanamn

Adress

Postnummer

Postadress

Kontaktperson anläggningsägare

Befattning kontaktperson

E-post

Telefon

Produktion och drift
Fabrikat och typ

E4

Y

Effekt (MW)

Årsproduktion, normalår (GWh)

Placering

£ Fristående anläggning
£ På bebyggelse
E5

Karta/ritning över anläggningen
En karta/ritning skall bifogas ansökan. Om karta/ritning skickas till Naturskyddsföreningen
elektroniskt vänligen döp filen till anläggningens namn.
Karta/ritning över anläggningen bifogas

£ Ja, karta/ritning har bifogats som papperskopia
£ Ja, karta/ritning har skickats elektroniskt till bmv-el@naturskyddsforeningen.se
£ Nej, ange orsak nedan
Orsak till att karta/ritning ej har bifogats ansökan
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E6

Information om anläggningen via Internet
Ange eventuell webbsida med information om anläggningen

E7

Myndighetens tillstånd
Beslutande myndighet

Datum för myndighetens beslut

£ Kontrollprogram
Kontrollprogrammet innefattar (kortfattad beskrivning)

E8

Restproduktplan

£ Restproduktplan har bifogats ansökan som papperskopia
£ Restproduktplan har bifogats ansökan elektroniskt.
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B	kommentarer och noter
Använd denna sida för kompletterande uppgifter kring anläggningar som ingår i Ansökan om Anläggningsintyg.



