Registrering av medelstor
förbränningsanläggning
enligt 18 § i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

1. Verksamhet
Verksamhetsutövarens namn

Adress

Postadress

Ansvarig kontaktperson

Mobiltelefon

Telefon

Organisations-/personnummer

E-postadress

2. Anläggningsinformation
Anläggningens namn

Anläggningens adress

Verksamhetskod (enligt miljöprövningsförordning (2013:251)

Fastighetsbeteckning/ar

X-koordinater

Är anläggningen stationär?
□ Ja

Y-koordinater

□ Nej

3. Anläggningsinformation
När togs anläggningen i drift, alternativt när avses den att tas i drift?

Anläggningens typ (välj endast ett alternativ)
□ Dieselmotor

□ Gasturbin

□ Tvåbränslemotor

□ Annan motor:____________________________________________________
□ Annan medelstor förbränningsanläggning:______________________________________________________________
Anläggningseffekten i megawatt

Anläggningens verkningsgrad

Reningsutrustningens typ

Förväntat årligt antal drifttimmar

Förväntad årlig genomsnittlig last vid drift
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4. Utsläpp till vatten (Utsläppspunkter markeras i bilaga 1: Situationsplan)
Typ av bränsle som förbränns eller avses att förbrännas

□ Fast biomassa
□ Övriga fasta bränslen
□ Dieselbrännolja
□ Flytande biobränsle
□ Andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränsle
□ Andra gasformiga bränslen än naturgas
□ Naturgas
Andel fast biomassa i procent

Andel övriga fasta bränslen i procent

Andel dieselbrännolja i procent

Andel flytande biobränsle i procent

Andel andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränsle i procent

Andel andra gasformiga bränslen än naturgas i
procent

Andel naturgas i procent

5. Underskrift
Namnteckning, ort och datum (uppgiftslämnare)

Namnförtydligande
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Personuppgiftshantering, GDPR
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret för att kunna hantera ditt
ärende.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina
uppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av
personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras, sparas eller
raderas, enligt de lagar och regler som gäller för kommunen. Detta framgår av något som
kallas dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.
Dina personuppgifter kan vi komma att dela med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 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.
Ovanstående rättigheter begränsas ibland. Det finns flera lagar som bestämmer hur en
kommun ska hantera uppgifter/handlingar i förhållande till dataskyddsförordningen och dessa
regler går före, till exempel hanteringen av allmänna handlingar.
Du når oss enklast genom att kontakta oss på:
Telefon: 0413-620 00 (växel)
E-post: miljoochsamhallsbyggnad@eslov.se
Du når vårt dataskyddsombud på:
E-post: dataskyddsombud@eslov.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till Integritetsskyddsmyndigheten.
På eslov.se/gdpr hittar du mer information om hur Eslövs kommun behandlar
personuppgifter.
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