1(2)

Årsrapport för bilskrotar 20___
Årsrapport skall årligen skickas in till bygg- och miljökontoret senast den 31 mars året efter.
Företag

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Besöksadress

Kontaktperson

Fastighetsbeteckning
E-post

Fax

Telefon

År

Avfall / material under året

Mängder (liter,kg,st) Levererat till / Hämtat av

Spillolja
Oljefilter
Batterier
Bromsvätska
Kylarvätska
Spolarvätska
Drivmedel
CFC, HCFC, HFC
Bly
Komponenter med kvicksilver
Tankar för flytande gas
Däck
Potentiellt explosiva komponenter
demonterade eller neutraliserade
Utfärdade skrotningsintyg
Skrotbilslager den 31/12
Chassin till fragmentering, antal
Chassin till fragmentering, vikt
Övriga delar som särskilt avskilts
Finns oljeavskiljare

Ja

Oljeavskiljaren tömdes senast (år-mån-dag)

Nej
Larmet kontrollerades senast (år-mån-dag)

Fungerar larmet

Ja

Nej

Vet ej

Har export skett under året?

Ja

Nej

Export har skett till

land utanför EU

land inom EU

Övriga uppgifter (uppgifter om verksamhetsförändringar, miljöförbättrande åtgärder m.m.)

Ort och datum

Underskrift

ÄLVKARLEBY KOMMUN | Postadress Box 4, 814 21 Skutskär | Telefon 026-830 00 | www.alvkarleby.se
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Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden,
samhallsbyggnad@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).
Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är
dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en
rättslig förpliktelse).
Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud
dataskyddsombud@alvkarleby.se
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar
mot behandlingen av personuppgifterna.
Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.
Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer.
Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:
• För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
• För att ge part rätt till insyn i ärendet.
• För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän
handling.
• För att lämna information till annan myndighet.
• För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.

