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Adress där bearbetning ska ske 

Fastighet där bearbetning ska ske 

Administrativa uppgifter 

Namn Organisationsnummer-/personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Postnummer och ort E-post 

Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan. 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. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- och 
tillsynsnämnden som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se

Verksamhet 

Total mängd som ska bearbetas 

 ton 

Material som ska bearbetas (ex grus, asfalt, avfall) 

Är det behandlade materialet avsett för byggnads- eller anläggningsändamål? 

 Ja  Nej 

Planerad uppställningstid Arbetstider, vardagar, lördagar, helgdagar 

Finns vattentäckter i närheten (om ja, även avstånd) Avstånd till närboende 

Vilka tider sker transporterna? Hur omfattande är transporterna? 

Förvaring 
Förvaring av bränsle, typ, volym Förvaring av övriga kemikalier 

Skyddsåtgärder vid förvaring/ hantering av bränsle/ kemikalier 

Åtgärder för att begränsa störningar till omgivningen 

Vilken utrustning har stoftavskiljning? Hur minskas damning? 

Vilka skydd finns mot förorening av mark/ vatten? Är närboende informerade? 

 Ja  Nej 

Åtgärder för att minska buller 

Avgift
Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, i Karlskoga 
och Storfors kommuner.
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Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Skicka ifylld blankett till: 
Karlskoga kommun 
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen
691 83 Karlskoga 
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