Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Uppgifterna avser
Befintlig verksamhet
Planerad verksamhet
Beräknat startdatum

Verksamhetsutövare
Företag

Organisations-/personnummer

Kontaktperson

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Postadress

Fakturamottagare om annan än sökanden
Namn/företag

Organisations-/Personnummer*

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Postort

Om verksamheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Kommun

Verksamhet
Typ av verksamhet

Verksamhetskod

Beskrivning av verksamheten

Varuslag/produkt/tjänst

Mängd per år

Sort

Bifoga detaljerad verksamhetsbeskrivning

Process/Produktionsmetod
Typ

Bifoga detaljerad processbeskrivning

Kemikaliehantering
Kemikalier hanteras
Inga kemikalier hanteras
Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier
Tillverkning/Import är anmäld till kemikalieinspektionen
Kemikalier och kemiska produkter som används i verksamheten ska beskrivas i bilaga

Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns
Anläggning för kyla, värme eller ventilation so innehåller köldmedia finns
Kontrollrapport bifogas

Utsläpp
Avlopp
Verksamheten har industriellt vattenutsläpp
Ange från vilka processer spilvatten förekommer

Verksamheten är ansluten till egen anläggning
Verksamheten har inget industriellt vattenutsläpp
Bilaga avlopp

Luft
Verksamheten avger luftutsläpp
Verksamheten avger inget Luftutsläpp
Bilaga luftutsläpp

Avfall
Avfall enligt avfallsförordningen
Typ av avfall

Mängd/år

Transportör av avfall

Bilaga som beskriver avfall

Energiåtgång
Olja

Biobränsle

El

Fjärrvärme

Avgifter
OBS! För handläggningen av detta ärende tas en avgift ut enligt fastslagen taxa för Miljönämndes
verksamhet.

Blankett skickas till
Om blanketten inte skickas direkt i formuläret kan den skickas till:
Postadress: Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 456 80 Kungshamn
E-postadress: miljoenheten@sotenas.se

Buller
Typ av ljud

Reningsmetod
Reningsmetod för vatten

Bilaga som beskriver reningen

Rening saknas
Reningsmetod för luft

Bilaga som beskriver rening

Rening saknas

Vilke tid på dygnet pågår bullret

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.
Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet med
särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling
och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter
till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. Du har rätt att kontakta
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev:
Sotenäs kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657 61
00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se.

