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Årsrapport för motorbanor 20

Årsrapport ska årligen skickas in till Bygg- och miljökontoret senast den 31 mars året efter.
Allmänna uppgifter
Företag

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Fastighetsbeteckning

Besöksadress (om annan än ovan)

E-post

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Telefon

Kontaktperson

Verksamheten
Avfallsmängder

Hämtat av/levererat till:

Spillolja

liter

Oljefilter

st

Bilbatterier

st

Däck

st

Annat farligt avfall, ange vad:

Antal tävlings- och träningstillfällen under året:
Fördelat på:
Enduro
Motorcross
Folkrace

Observera att vid egen transport av farligt avfall krävs
anmälan/tillstånd hos Länsstyrelsen. Företag får inte
lämna farligt avfall på återvinningscentralerna.

Annat:

Klagomål gällande verksamheten som inkommit under året (till exempel om buller):

Älvkarleby kommun 2018-07-10

Tillbud som skett under året:

Ändringar som gjorts i verksamheten unde året:

fortsättning nästa sida 
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Egenkontroll
Redovisning av mätningar och kontroller som genomförts under året.
Ex. vattenprover, bullermätningar, yt/grundvattenuttag etc

Ej aktuell under året
Grundvattenuttag (m3):
Annat, ange vad och enhet:
Kommentar:

Övrigt

Ort och datum

Underskrift

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.
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