Anmälan skickas till
Orust kommun
Sektor Miljö och bygg
473 80 HENÅN
Anmälan om miljöfarlig verksamhet (C- och U-anläggning)
Anmälan avser
Fastighetsbeteckning:


Ny verksamhet



Befintlig verksamhet



Ändring av befintlig verksamhet

Verksamhetsutövare
Förnamn

Efternamn

Adress

Telefon arbete

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Mobiltelefon

Organisationsnummer

e-post

Faktureringsadress (om annan än ovanstående)

Beskrivning av verksamheten
Verksamhetens namn
Verksamheten beräknas starta
Kort beskrivning av verksamheten

Varuslag/produkt/tjänst
Produktionsmängd per år
Produktionsmetod

Antal anställda
Arbetstid
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Kemikaliehantering, typ och förbrukad mängd per år

Utsläpp till vatten (enskild eller kommunal spillvattenhantering), typ och mängd per år

Utsläpp till luft, typ och mängd per år

Buller (ja/nej samt ev. bullernivåer)
Reningsutrustning och metod (ange reningsutrustning och metod för luft resp. vatten)

Avfall, inklusive farligt avfall (typ av avfall/avfallskod samt mängd per år)

Transport av avfall
Mottagare av avfall
Energiåtgång och uppvärmning (olja/biobränsle/fjärrvärme, el etc), mängd per år

Övriga upplysningar

Till anmälan skall bifogas
 Situationsplan över verksamheten
 En kort beskrivning av verksamhetens skyddsåtgärder/rutiner för att förhindra störningar på
miljö och hälsa (egenkontroll)
Vi behandlar dina personuppgifter (GDPR)
Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Innan du skriver på är det viktigt du läser igenom
hur vi behandlar personuppgifter, på nästa sida.

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

För handläggningen av denna anmälan (administration och eventuella inspektioner) debiteras timavgift enligt
kommunfullmäktiges beslut.
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Behandling av dina personuppgifter sker enligt
dataskyddsförordningen
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din
ansökan/anmälan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för
något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i
enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om
dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa
behandlingen eller radera dina personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående
lagstiftning.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.
Orust kommun Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00,
e-post: kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till
Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.
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