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I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du sist i denna blankett. 

Kommunhuset 
234 81  LOMMA 
040-641 10 00 

Uppdaterad: 2018-05-22 

 
Lagrum: 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 
Anmälan avser 

 befintlig verksamhet 
 planerad verksamhet med beräknat startdatum:       

med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 
 
Verksamhetsutövare 
Företag Person- / organisationsnummer 
            
Utdelningsadress Postnummer Postadress 
                  
Kontaktperson Telefonnummer 
            
E-postadress 
      
 
Fastigheten 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare  
            
Fastighetsadress 
      
Lokalyta (ej kontors- och 
personalutrymmen) 

Kontaktperson Telefonnummer 

                   
 
Verksamheten 
Typ och beskrivning av verksamhet 
      

SNI-kod Varuslag/produkt/tjänst Mängd/år Sort 
                        
 
Process/produktionsmetod 
Typ Bilaga 

bifogas 
       Ja 

 Nej 
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Kemikaliehantering 

 Inga kemikalier 
hanteras 

 Uppgifter om tidigare verksamheter på platsen Bilaga 
bifogas 

 Tillverkningen/importen är anmäld till 
kemikalieinspektionen 

 Ja 

Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra 
kemikalier/kemiska produkter som används i verksamheten skall beskrivas i 
bilaga med angivande av typ/namn och förbrukning/år. 

 Nej 

 
Utsläpp 
AVLOPP Mängd spillvatten i 

kommunalt nät 
Bilaga 
bifogas 

 Verksamheten har industriellt utsläpp       m3/år  Ja 
 Verksamheten är ansluten till egen anläggning  Nej 

LUFT Bilaga 
bifogas 

 Verksamheten avger inget 
luftutsläpp  Verksamheten avger luftutsläpp  Ja  

Nej 
BULLER 
Ljudalstrare/typ av ljud Under vilka tider buller pågår 
            
 
Reningsmetod 
 Reningsmetod för vatten Bilaga 

bifogas 
 Rening 

saknas        Ja  
Nej 

 Reningsmetod för luft Bilaga 
bifogas 

 Rening 
 

       Ja  
        

Avfall 
Typ av avfall/Avfallskod Mängd/år Sort 
                  

 
 

 

Bilaga 
bifogas 

Transportör av avfall  Ja 
       Nej 
 
Mätning/kontroll 
Beskrivning Bilaga 

bifogas 
       Ja 

 Nej 
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Energi 
OLJA  BIOBRÄNSLE EL FJÄRRVÄRME 
Mängd/år Sort Mängd/år Sort Mängd/år Sort Mängd/år Sort 
                                                
 
Sökandens underskrift 
Underskrift Ort och datum Namnförtydligande 
             
 
SNI-kod: 
Alla anmälningspliktiga C-verksamheter finns angivna i bilagan till förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, där också verksamhetens SNI-kod finns angiven. 
Avfallskod: 
Avfallets kod finns angiven i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) 
Förordningarna kan hämtas gratis på adress www.notisum.se. 
 
Bilagor 
1. Situationsplan över fastigheten (Obligatorisk bilaga). På situationsplanen skall framgå 

anläggningens placering på fastigheten med byggnader för produktionslokaler, förråd, 
m.m. och läge för avloppsutsläpp och eventuella reningsanläggningar samt närliggande 
bebyggelse. 

2. Ritningar över verksamheten 
3.  

 
Anmälan skickas i två exemplar till Miljö- och byggnadsnämnden, Kommunhuset, 234 81 
Lomma. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet. 
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-
tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag 
eller andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som 
finns i dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga 
att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta 
gör du enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du 
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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