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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.
Företagsuppgifter
Namn/anmälare

Fastighetsbeteckning

Adress

Organisationsnummer

Postadress

Kontaktperson

Telefon (dagtid)

Bransch/typ av verksamhet

E-post

Antal anställda

Godkänner ni kommunikation och beslut via e-post?
Ja
Nej
Fastighetsägare (namn och telefon)

Produktion/verksamhet

Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Kemikalier som används, till exempel oljor, avfettningsmedel och lösningsmedel. Ange slag och uppskattad årsförbrukning

Avfall som uppkommer, ange slag och uppskattad mängd som uppkommer per år.

Farligt avfall som uppkommer, till exempel oljeavfall, oljefilter och lösningsmedel. Ange slag och uppskattad mängd som uppkommer

Förekommer utsläpp till dagvatten?
Ja
Nej
Förekommer utsläpp till reningsverket, förutom sanitärt avloppsvatten?
Ja
Nej
Bullerkällor ute, till exempel fläktar, truckar.
Hur värms lokalerna upp?
Finns cisterner inom fastigheten?
Ja, fyll i uppgifterna nedan.
Cisternens storlek

Underskrift
Datum
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Nej
Innehåll

Namnteckning

Datum för besiktning

Namnförtydligande
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Information
Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för tillsynen hos miljöfarliga verksamheter som
varken kräver tillstånd eller anmälan för att starta. Därför är det bra om du informerar miljöoch byggnadsförvaltningen om du ska starta en sådan verksamhet genom att fylla i och skicka
in denna blankett.
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred
miljo.bygg@hultsfred.se
0495-24 14 00
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din
information om miljöfarlig verksamhet.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation.
Uppgifterna kommer att bevaras.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
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