Anmälan av C-anläggning
* Obligatoriska fält

Dina uppgifter
Personnummer*
Förnamn*
Efternamn*
Adress*
Postnummer*
Ort*
E-post*
Telefon*
Mobil

Information om personuppgiftsbehandling
Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar i e-tjänsten för "Anmälan av C-anläggning" (behandling
som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter
som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras i vår e-tjänsteplattform samt ärendesystemet EDP Vision. Dina personuppgifter kommer
hanteras av Myndighetsserviceavdelningen.
Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har
lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsservicenämnden.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns
på www.vellinge.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42 50 00
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Information om anläggningen
Anläggningens namn
Besöksdress
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Fastighetsbeteckning*
Organisationsnummer

Information om kontaktperson
Förnamn
Efternamn
Huvudman
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
SNI-kod/ML-kod

Information om anmälan
Anmälan avser (Du kan endast välja ett alternativ)
Ej tidigare anmäld verksamhet

Ändring av verksamhet

Annat
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Omgivningsförhållande
Beskriv omgivande bebyggelse och eventuella planförhållanden. För befintlig verksamhet - när påbörjades denna?

Verksamhetsbeskrivning
Ej tidigare anmäld verksamhet: Ge en orientering av verksamheten och en kort beskrivning om process och processutrustning,
produktionskapacitet/producerad mängd/år, förväntad utveckling, energiförbrukning mm Ändrad verksamhet: beskriv den ändring
som anmälan avser och anledningen till ändringen.

Råvaror och kemiska produkter
Namn, mängd/år och användningsområde

Beskriv hanteringen och förvaringen av råvaror och kemiska produkter

Avfallshantering
Avfallsslag, mängd/år och mottagare
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Luftvårdsfrågor
Beskriv vilka utsläpp till luft som förekommer. Ange luftflöden, föroreningsinnehåll, eventuell lukt, utsläppspunkter och beskriv
eventuella reningsanläggningar.

Vatten och avlopp
Ange vattenförbrukning, utsläppsmängder, föroreningsinnehållet med redovisning av eventuell provtagning och beskriv eventuella
reningsanläggningar. Förekommer utsläpp till kommunens ledningsnät eller direkt till recipient?

Buller
Beskriv vilka delar av verksamheten och anläggningen som kan medföra störande buller. Beräknad ljudnivå invid närmaste
bostäder.
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Övrigt och bilagor
Övrig information eller andra relevanta anmärkningar.

Timavgift för handläggning av anmälan tas ut med avgift fastställd av Kommunfullmäktige. Beslut om årsavgift kommer fattas, se
taxebilaga 2 och 4 i kommunens taxa enligt miljöbalken.
Bilagor som är relevanta att bifogas:
Situationsplan
Ritning över verksamheten
Varuinformationsblad
VA-ritning
Miljökonsekvensbeskrivning

Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift
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