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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress 

694 80 Hallsberg www.hallsberg.se 

Information om U-verksamhet med tillsyn 
enligt 9 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) 

I syfte att kunna hantera din information kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök 
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

Administrativa uppgifter 

Företags/namn Organisationsnummer 

Adress Telefon 

Postnummer Postort E-post

Ägare Telefon, ägare 

Kontaktperson Telefon, kontaktperson 

Fakturaadress (om annan än ovan) 

Verksamhet/produktion 
Företagets huvudsakliga produkter/tjänster 

Kemikalier som används (t ex oljor, avfettningsmedel, lösningsmedel) Uppskattad årsförbrukning 

Avfall som uppkommer i verksamheten Uppskattad mängd/år 

Farligt avfall som uppkommer i verksamheten Uppskattad mängd/år 

Förekommer utsläpp till dagvatten? Förekommer utsläpp till reningsverk, utöver avloppsvatten? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej 

Förekommer bullerkällor utomhus (t ex fläktar, truckar)? Hur värms lokalerna upp? 

☐ Ja ☐ Nej 

Finns cisterner? ☐ Ja ☐ Nej Antal: ___________ Volym: _____________ 
Innehåll Senast besiktigad 

Cisternens placering ☐ Ovan mark ☐ I mark ☐ Inomhus 

http://www.hallsberg.se/
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 
 

drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se  

Internetadress 
694 80 Hallsberg   www.hallsberg.se 

 
 

Till anmälan bifogas 
 

☐  

 
Karta som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, vattentäkter, dagvatten, bostäder, verksamhetens byggnader. 

 

☐  

 
Ritning över verksamheten 

 

☐  

 
Kemikalieförteckning 

 

☐  

 
Cisterners besiktningsprotokoll 

 

☐  

 
Bullerrapport/utredning 

 

☐  

 
Förteckning över farligt avfall 

 

 

Underskrift 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 
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