Miljökontoret

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att administrera handläggningen av ärendet och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Handläggningen görs i enlighet med
miljöbalken. Uppgifterna sparas i 5 år och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen
har om er och även begära rättelse om de är felaktiga. Personuppgiftsansvarig: Miljönämnden
Mer information om kommunens personuppgiftsbehandling finns på www.upplandsvasby.se eller i receptionen i kommunhuset på
Dragonvägen. För kontakt med personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud kontakta Väsby direkt. Om du anser att vi
hanterar dina personuppgifter felaktigt har du möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält

Anmälan avser
Ny verksamhet
Ändring av verksamhet

Befintlig verksamhet
Annat

Verksamheten beräknas starta den

Om annat, vänligen ange vad
Ange verksamhetens kod

Uppgifter om företaget/sökande
Företagets/företagarens namn *

Organisations-/personnummer *

Adress *

Postnummer

Postort

Telefon

E-postadress *

Uppgifter om anläggningen
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Postort

Förnamn

Efternamn

Telefon

E-postadress

Faktureringsadress
Jag vill att fakturor skickas till den adress jag skrivit under
Adressat
Uppgifter om
Uppgifter om anläggningen
företaget/sökande
Särskild faktura adress
som jag fyller i nedan
Referens etc

Adress

Postnummer

Postort

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Bilagor som ska ingå i anmälan
Beskrivning av avfallshantering, inkl. mängder
Bifogas

Verksamhetsbeskrivning
Bifogas

Produktionskapacitet/verksamhetens omfattning
Bifogas

Drifttider och transporter till och från verksamheten
Bifogas

Redovisning av utsläpp eller andra miljöstörningar
Bifogas

Beskrivning av miljörisker med verksamheten och vilka
skyddsåtgärder som kommer vidtas
Bifogas

Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls
Bifogas

Lägesbeskrivning med situationsplan och redogörelse för
verksamhetens läge i förhållande till bostäder, andra
störningskänsliga verksamheter, vattenskyddsområde,
vattentäkter och skyddad natur
Bifogas

Kemikalie- och råvaruförbrukning
Bifogas

Utformning av lagringsplatser för kemikalier och farligt avfall
Bifogas

Beskrivning av reningsanläggning
Bifogas

Cisterner för brandfarliga vätskor
Bifogas

Köldmedieanläggningar
Bifogas

Anmälan om dagvattenanläggning
Bifogas

Anmälan om oljeavskiljare
Bifogas

Annan bilaga:
Bifogas

Underskrift *
Ort och datum

Underskrift

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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