Miljöförvaltningen

Årsrapport för fordonsbranschen
Årsrapporten ska vara miljönämnden tillhanda senast den 31 mars året efter det år som rapporten
avser.
Verksamhetsår
Rapporten avser verksamhetsår

Allmänna uppgifter
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Postadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

E-post

Telefonnummer

Mobilnummer

Huvudman (om annan än ovan)
Huvudmannens namn
Postadress

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och ort

Postadress

Verksamhetsbeskrivning
Drivmedelsförsäljning

Manuell station

Automatstation

Däck-/vulkservice

Gör det själv-hall (GDS)

Fordonstvätt

Billackering

Bilplåtslageri

Bilverkstad/service

Rekonditionering

Annat

Klassificering

Huvudklassificering enligt bilagan1
Ytterligare klassificering enligt bilagan1
1

Bilaga till förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 LUND

Brotorget 1

046-359 50 00

046-359 59 81

www.lund.se

miljoforvaltningen@lund.se

Drivmedelsförsäljning
Hanterad volym bensin (m3)

Hanterad volym diesel (m3)

Total volym hanterad drivmedel, ej gas (m3)

Hanterad volym etanol (m3)

Hanterad volym gas (m3)

Datum för senaste kontroll av bensinpumpar och gasåterföringssystem av SP:
Fanns brister vid kontrollen?
Nej

Ja (bifoga handling)

Fordonstvätt personbilar
Antal personbilstvättar i automattvätt under året (st)

Antal manuella* personbilstvättar under året (st)

Förbrukad volym färskvatten till fordonstvätten (liter)

Förbrukad volym färskvatten per personbil (liter)

*GDS, högtryckstvätt, handtvätt.

Fordonstvätt större fordon (lastbilar, bussar, arbetsfordon, tåg m.m.)
Antal fordonstvättar i automattvätt under året (st)

Antal manuella* fordonstvättar under året (st)

Förbrukad volym färskvatten till fordonstvätten (liter)

Förbrukad volym färskvatten per fordon (liter)

*GDS, högtryckstvätt, handtvätt.

Provtagning fordonstvätt
Analysresultat från provtagning av fordonstvätt bifogas

Ja

Nej (ange förklaring nedan)

Om nej ovan, ange orsak

Fordonstvättkemikalier
Produktnamn

Användningsområde

CAS-nr.

Använd mängd
under året

Om utfasningsämnen används i verksamheten, ange produkt samt orsak

2

Övriga kemikalier
Produktnamn

Användningsområde

CAS-nr.

Använd mängd
under året

Om utfasningsämnen används i verksamheten, ange produkt samt orsak

Farligt avfall (alternativt kopia på erhållet kvitto)
Mängd/volym
Typ av avfall
Transportör
(kg/liter)

Mottagare

Spillolja
Tömning av oljeavskiljare
Tömning av slamavskiljare
Tömning av sandfång/spolränna
Lösningsmedelsrester
Glykol
Oljefilter
Bilbatterier
Tvättvatten från detaljtvätt/
motortvätt
Lysrör
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Egenkontroll
Kortfattad beskrivning av driftstörningar, olyckor och vidtagna åtgärder

Bilagor
Protokoll från SP, brister vid kontroll av bensinpumpar och gasåterföringssystem
Analysresultat från fordonstvätt
Kemikalieförteckning
Kvitto på omhändertagande av farligt avfall

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Rev 2018-05-24
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Miljönämnden

Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsansvarig: Miljönämnden
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41
E-post: miljoforvaltningen@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som
nås via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas

Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:
Fastighetsbeteckning, namn, adress, telefonnummer, e-postadress,
personnummer/organisationsnummer.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:
Handläggning av ditt ärende enligt miljöbalken.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv

Från annan än dig själv:

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter

Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter
(rättslig förpliktelse)

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda
intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan
fysisk person

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning

1(2)

2(2)
Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter,
behandlas):

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Följande får ta del av dina personuppgifter: Handläggare

Tredje land

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land
(land utanför EU/EES).
Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land
utanför EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter
(foton/filmer) får publiceras på sociala medier kan uppgifterna
komma att överföras till tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att
syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.
Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar och
regler som gäller för kommunen angående så kallade
dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter
hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss
•
•
•
•
•

•

Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av
dina personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke
kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt
samtycke gäller samtycket till och med den dag som
återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

