Naturskyddsföreningen | Bra Miljöval
Anläggningsintyg

Vattenkraft
Ansökan 2009
Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för
Produktionsenhet vars produktion ska ingå i en Produkt
märkt med Bra Miljöval.

SNF:s anteckningar

Ansökan skickas till:
Naturskyddsföreningen
Norra Allégatan 5
413 01 Göteborg

Ansvarig handläggare

2009:2

Ankom

Kontroll bifogade handlingar
Datum för godkännande
Anläggningsintyg id

1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten)
Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon kundtjänst

Telefon

E-post kundtjänst

Hemsida

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 det tills vidare, 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, samt
6)	accepterar att Naturskyddsföreningen har rätt att offentliggöra vilka Produktionsenheter
som omfattas av en 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 Elenergi 2009 - Anläggningsintyg vattenkraft
• Allmänna villkor 2011-04-07
• Villkor Anläggningsintyg 2009-04-15
• Kriterier Elenergi 2009:4
• Bra Miljöval Förlaga - Användning av märket Bra Miljöval

Ort och datum

Företagets firmatecknare

Namnförtydligande

2

elenergi 2009 – ansökan om anläggningsintyg vattenkraft

A RÅVARA OCH PRODUKTION – VATTENKRAFT
A1

Kraftverket
Namn

Vattendrag

Plats

Kommun, län

Land

Koordinat i rikets nät eller motsvarande
X

A2

A3

A4

Y

Ägare
Anläggningsägarens firmanamn

Adress

Postnummer

Postadress

Kontaktperson anläggningsägare

Befattning kontaktperson

E-post

Telefon

Produktion och drift
Typ av vattenkraftverk (t ex dammkraftverk, strömkraftverk)

Ingår kraftverket i regleringsföretag, ange vilket

Installerad effekt, MW

Medelårsproduktion, GWh

Närmaste kraftverk uppströms, namn

Ägare

Närmaste kraftverk nedströms, namn

Ägare

Karta/ritning över anläggningen
En karta/ritning skall bifogas ansökan. Intagspunkt, turbinutlopp, vilken/vilka vägar övrigt vatten släpps samt vilken
som är ursprunglig fåra ska vara tydligt markerade.

£ Karta/ritning har bifogats som papperskopia
£ Karta/ritning har bifogats med e-post
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A5

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

A6

Dimensionerade flöden
Ange dimensionerade flöden vid kraftverket i m3/s.

A7

Medelhögvattenföring, HHQ

Medelvattenföring, MMQ

Medellågvattenföring, MLQ

Lägsta lågvattenföring, LLQ

Minimitappningen under licensperioden
Mininitappning i m3/s (minst MLQ)

Var släpps MLQ (kan vara flera tappningspunkter, fyll i nedan)
Plats

Lägsta flöde (LLQ)

Tappningspunkt 1

Tappningspunkt 2

Tappningspunkt 3

A8

Miljörevision för kraftverk
Ange om miljörevision för kraftverket finns. Manual för genomförande av Miljörevision
för vattenkraftverk har tagits fram av Naturskyddsföreningen, se www.bramiljoval.se.

£ Ja, en miljörevision för anläggningen finns och bifogas ansökan
£ Nej, någon miljörevision för anläggningen har ej tagits fram
A9

Myndighetens tillstånd

£ Vattendom
Beslutande myndighet

£ Kontrollprogram
Kontrollprogrammet innefattar (kortfattad beskrivning)
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Datum för myndighetens beslut

Minimitappning (minst MLQ)

elenergi 2009 – ansökan om anläggningsintyg vattenkraft

A10 Fastställda restriktioner
Fyll i den eller de restriktioner som finns i myndighetens tillstånd:

£ Minimitappning
Mininitappningens storlek i m3/s

£ Övre och nedre dämningsgräns uppströms kraftverket
Övre dämningsgräns

Nedre dämningsgräns

£ Avsättning av vatten till flottning
Dämningsgränser

Period när vatten ska avsättas

A11 Ersättning
Ersättningar som ingår i vattendomen eller annat tillstånd (kortfattad beskrivning)

A12 Ingår tillståndet i annan vattendom eller annat tillstånd, till exempel överledning eller sjöreglering
Typ av beslut
Beslutande myndighet

Datum för myndighetens beslut

A13 Ändringar, moderniseringar eller effektiviseringar efter 1 januari 1996
Ersättningar som ingår i vattendomen eller annat tillstånd (kortfattad beskrivning)
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B KOMMENTARER OCH NOTER
Använd denna sida för kompletterande uppgifter kring anläggningar som ingår i Ansökan om Anläggningsintyg.
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