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Årsrapport för motorbanor 20
Miljö- och byggenheten
933 81 Arvidsjaur
kommun@arvidsjaur.se, 0960-155 00

Årsrapport ska årligen skickas in till Bygg- och miljökontoret senast den 31 mars året efter.
Allmänna uppgifter
Företag

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Fastighetsbeteckning

Besöksadress (om annan än ovan)

E-post

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Telefon

Kontaktperson

Verksamheten
Avfallsmängder

Hämtat av/levererat till:

Spillolja

liter

Oljefilter

st

Bilbatterier

st

Däck

st

Annat farligt avfall, ange vad:

Antal tävlings- och träningstillfällen under året:
Fördelat på:
Enduro
Motorcross
Folkrace

Observera att vid egen transport av farligt avfall krävs
anmälan/tillstånd hos Länsstyrelsen. Företag får inte
lämna farligt avfall på återvinningscentralerna.

Annat:

Klagomål gällande verksamheten som inkommit under året (till exempel om buller):

Tillbud som skett under året:

Ändringar som gjorts i verksamheten unde året:
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Egenkontroll
Redovisning av mätningar och kontroller som genomförts under året.
Ex. vattenprover, bullermätningar, yt/grundvattenuttag etc

Ej aktuell under året
Grundvattenuttag (m3):
Annat, ange vad och enhet:
Kommentar:

Övrigt

Ort och datum

Underskrift

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi personuppgifterna med
stöd av myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska
dataskyddslagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med leverantörer av
datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett
land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.
Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson,
asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat
personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt
dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs
kommun, 933 81 Arvidsjaur.
Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

