Anmälan ny anläggning köldmedia
Uppgifter om anmälan
Fastighetsbeteckning där installationen ska ske

Fastighetens adress

Sökandets namn

Sökandes utdelningsadress

E-postadress

Telefon

Uppgifter om köldmedieanläggning
Typ av anläggningar (kyl, frys, luftkonditionering)
Benämning

Antal aggregat

Typ av köldmedium

Fyllnadsmängd (ton CO2e)

Datum installation

Uppgifter om ansvarig operatör
Företagets namn/ansvariges namn

Person/organisationsnummer

Företagets/ansvariges postadress
Företagets/ansvariges besöksadress (om annan än postadressen)
Företagets/ansvariges faktureringsadress (om annan än postadressen)
Kontaktperson på företaget
Telefonnummer
E-postadress
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Underskrift
Datum ............................

Namnteckning (sökande) ............. ........................................................
Namnförtydligande.................................................................................

Avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift på 1 100 kr/h för handläggning av anmälan. Avgiften är
fastställd av Kommunfullmäktige i Eslövs kommun den 12 januari 2021.

Blanketten skickas till
Eslövs kommun
Miljöavdelningen
241 80 Eslöv
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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
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
På eslov.se/gdpr hittar du mer information om hur Eslövs kommun behandlar personuppgifter.
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