Sanering av förorenad byggnad

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Uppdragsgivare
Anläggningens namn

Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

Postort

E-postadress

Fakturamottagare om annan än sökanden
Namn/företag

Organisations-/Personnummer*

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Postort

Saneringsföretag
Företagets namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Eventuell miljöcertifiering

Arbetsbeskrivning
Beskrivning om hur arbetet ska utföras

Arbetstider

Planerad tidsperiod

Postort

Kontrollfrågor
Beskriv hur verksamhetens egenkontroll är upplagd.

Kemiska produkter
_
Produkter och/eller
organismens namn

Mängd

Användningsområde

Hälso- och
miljöfarlighet

Hälso- och
miljöskadlighet

1
2
3
4
5
6
Ange på vilket sätt råvaror och kemiska produkter hanteras och förvaras.

Bilagor
Ritning över verksamheten med märkning av delar som ska saneras

Situationsplan, karta eller liknande

VA-ritning. Det ska fråmgå vilka ledningar som går till avloppsreningsverk, dagvatten samt eventuellt recipient

Fullmakt (om anmälan görs av annan än uppdragsgivaren)

Eventuella provtagningsresultat

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

Farligt avfall
_
Avfallstyp

EWC-kod

Mångd

1
2
3
4
5
6

Mottagare och behandling
_
Mottagare
1
2
3
4
5
6

Tillstånd
Transportörer och mottagare har de tillsånd som krävs
Ja
Nej

Behandling

Transportör

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.

