ANMÄLAN
NOTIFICATION
Datum

Miljöfarlig verksamhet
Environmentally
hazardous operations

Date

Tjänstedirektivet
933 81 ARVIDSJAUR

= Obligatoriskt fält
Obligatory field
Sänds till (kommunen) To be sent to (municipality)

0960-155 00, kommun@arvidsjaur.se

Miljöbalken 9 kap 6 §. Ska sändas in senast 6 veckor innan
start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet.
Avgift för anmälans tas ut enligt kommunens taxa.
The Swedish Environmental Code, Chapter 9 Section 6.
To be submitted not later than 6 weeks prior to change in
existing operations. The notification fee is in accordance with
the municipal tariff.

Uppgifterna avser

The information concerns

Befintlig verksamhet
Existing operations
Planerad verksamhet med beräknat startdatum
Planned operations with estimated starting date

Verksamhetsutövare

Datum

Entity conducting operations

Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc)
Organisations-/Personnummer

Kontaktperson: Förnamn
Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Post code

Telefon (även lands- och riktnr)

Land

Date

Company (sole proprietorship, limited company, partnership etc.)

Reg. Corporate No. /National Identity No.

Contact person: Given name

Efternamn

Last name

Telefax (även lands- och riktnr)

Fax (incl. national + area code)

E-postadress

E-mail

Postal address (street, box, etc.)

Postort

Town or city

Phone (incl. national + area code)

Country

Fastighet

Property

Situationsplan över
fastigheten ska bifogas
Fastighetsbeteckning

Block/Siteplan of property
to be attached
Designation of property

Telefon (även lands- och riktnr)

Phone (incl. national + area code)

Fastighetsägare: Förnamn

Property owner: Given name

Efternamn

Last name

Lokalyta utom kontorsoch personalutrymmen

Premises floor space
excl. office and staff areas

Telefax (även lands- och riktnr)

Fax (incl. national + area code)

Kontaktperson: Förnamn

Contact person: Given name

Efternamn

Last name
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* Angiven i bilagan till förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Verksamhet

* Stated in appendix to the Ordinance on Environmentally Hazardous Activities and Health Protection
Kod *
Code *

Operations

Typ och beskrivning av verksamheten Type and description of operations

Varuslag/Produkt/Tjänst

Type of goods/product/service

Process/Produktionsmetod

Process/Production method

Typ

Type

Mängd per år

Amount per year

Sort (t ex kg, liter)

Denomination
(e.g. kg. litres)

Bilaga bifogas

Enclosure attached

Ja
Yes

Nej
No

Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc)

Company (sole proprietorship, limited company, partnership etc.)

Organisations-/Personnummer

Reg. Corporate No. /National Identity No.

Kemikaliehantering

Chemicals handling

Kemikalier hanteras
Chemicals are handled

Inga kemikalier hanteras
No chemicals are handled
Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier
The operation involves the manufacture or import of chemicals

Tillverkningen/Importen är anmäld till kemikalieinspektionen
Manufacture/import reported to Swedish Chemicals Agency

Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier/kemiska produkter som
används i verksamheten ska beskrivas i bilaga med angivande av typ/namn och förbrukning per år
Production chemicals, cleaning agents, cooling agents and other chemicals/chemical products used
in the operation are to be described in the enclosure, stating type/name and consumption per year
Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns
There is a tank for storage of fuel or heating oil
Anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia finns
There is a facility for cooling, heating or ventilation that contains cooling agents

Utsläpp

Discharges

Avlopp

Water and sewage

Bilaga bifogas

Ja
Yes

Enclosure attached

Nej
No

Kontrollrapport
bifogas

Control report
attached

Bilaga bifogas

Enclosure attached

Ja
Yes

Nej
No

Verksamheten har industriellt vattenutsläpp
The operation has an industrial waste water discharge
Ange från vilka processer spillvatten
förekommer (ej WC, kök m m)

State which processes emit
waste water (not WC, kitchen, etc)

Verksamheten är ansluten till egen anläggning
The operation is connected to own facility
Verksamheten har inget industriellt vattenutsläpp
The operation does not emit industrial waste water
Luft

Ja
Yes

Nej
No

Air

Verksamheten avger inget luftutsläpp
The operation does not emit discharges into the atmosphere
Verksamheten avger luftutsläpp
The operation emits discharges into the atmosphere

Bilaga bifogas

Ja
Yes

Övrig omgivningspåverkan/
Buller

Other impact on the surrounding area/Noise

Ljudalstrare/Typ av ljud

Source of noise/Type of noise

Enclosure attached

Nej
No
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Ange vilka tider på dygnet bullret pågår State time of day/night when noise occurs

Reningsmetod

Cleaning method

Reningsmetod för vatten,
t ex oljeavskiljare

Cleaning method for water
e.g. oil separator

Reningsmetod för luft

Cleaning method for air

Bilaga bifogas

Rening saknas
No cleaning

Bilaga bifogas

Rening saknas
No cleaning

Avfall

Ja
Yes
Ja
Yes

Enclosure attached

Nej
No
Enclosure attached

Nej
No

Waste

Typ av avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063)
Type of waste in accordance with the Ordinance on
Waste (2001:1063)

Mängd/år
Amount/year

Transportör av avfall
Transporter of waste

Bilaga bifogas

Ja
Yes

Nej
No

Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc)

Company (sole proprietorship, limited company, partnership etc.)

Organisations-/Personnummer

Reg. Corporate No. /National Identity No.

Energiåtgång

Energy consumption

Olja, mängd/år
Oil, amount/year

Biobränsle, mängd/år
Biofuel, amount/year

El, mängd/år
Electricity, amount/year

Fjärrvärme, mängd/år
District heating, amount/year

Owner's signature

Ägarens underskrift

Ytterligare beskrivningar av verksamheten och dess miljöpåverkan samt de försiktighetsmått
som kommer att vidtas och eventuella kartor, ritningar och annat material som behövs, lämnas i bilaga.
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Further descriptions of the operation and its environmental impact, the precautionary measures that
will be taken and any maps, drawings or other documentation required, are to be submitted in enclosures.

Bilageförteckning

List of Enclosures

Bilaga nr

Bilaga

Enclosure No.

Enclosure

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi person-uppgifterna 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.

How we use your personal data
In order to handle your request we collect and process personal data. The processing is governed by the General Data
Protection Regulation (GDPR). Processing occurs on legal bases: to exercise public authority and to comply with Swedish
law.
Personal data is disclosed to the Municipal Executive Committee (ICT Unit and Unit for Finances). Personal data is also
disclosed to providers of ICT systems (Personal Data Assistants or PDA’s). The processing of data by PDA’s is regulated in
PDA-agreements. Should personal data be transferred to a country outside the EU, the PDA guarantees a security level
compliant with the GDPR.
Personal data is stored for as long as is necessary for the purpose of the processing. Data Controller is the Environment,
Building and Public Health Committee. Contact the Director of Urban Planning and Infrastructure, Åsa Andersson,
asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 if you have any questions or wish to exercise your rights under the GDPR.
You can also contact our Data Protection Officer at dataskyddsombud@arvidsjaur.se, or by mail to Dataskyddsombudet,
Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.
Contact the Swedish Data Protection Authority should you wish to make a complaint about how the Municipality of
Arvidsjaur processes your personal data.

