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REGISTRERING AV MEDELSTOR FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING
Enligt förordning om medelstora
förbränningsanläggningar (2018:471)

För mer information eller för rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Verksamhetsutövare
Företag

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Ort

E-post
Kontaktperson, namn

Uppgifter om platsen där förbränningsanläggningen ska installeras
Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

X- och Y-koordinater*:
Postnummer

Ort

*Förbränningsanläggningens koordinater, anges enligt koordinatreferenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

Uppgifter om förbränningsanläggningen
Fabrikat och modell
När anläggningen togs eller avses att tas i drift

Typ av anläggningen

☐

Dieselmotor

☐

☐

Annan motor:

☐

Annan medelstor förbränningsanläggning:

☐

Gasturbin

Anläggningens effekt

Anläggningens verkningsgrad

Antal förväntade drifttimmar/år

Genomsnittlig last vid drift

Tvåbränslemotor

Typ av reningsutrustning
Anläggningens sektor eller industrienhet*

*NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändringen av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden
samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
010-234 50 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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Process/Produktionsmetod
Typ och andel i procent (%) bränslen som förbränns eller avses förbrännas

☐

Fast biomassa

Andel:

%

☐

Övriga fasta bränslen

Andel:

%

☐

Dieselbrännolja

Andel:

%

☐

Flytande biobränslen

Andel:

%

☐

Andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränsle

Andel:

%

☐

Naturgas

Andel:

%

☐

Andra gasformiga bränslen än naturgas

Andel:

%

Information om hantering av inlämnade uppgifter

Miljökontoret har en skyldighet att tillgängliggöra inlämnade uppgifter på kommunens hemsida. Uppgifter om personnummer,
födelsedatum och bostadsadresser kommer inte offentliggöras.

Underskrift
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Uppdaterad 2021-12-10 Miljökontoret

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut
information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att
uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
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