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Anmälan till miljödiplomering

Gäller verksamheter inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Namn på verksamheten Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon Mobil Webbplats

E-post

Besöksadress Postnummer Ort

Postadress/boxadress Postnummer Ort

Fakturaadress Postnummer Ort

Fakturareferens

Beskrivning av verksamheten
Typ av verksamhet Antal anställda

Är verksamheten anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt miljöbalken och/eller livsmedelslagstiftningen? 
(tillverkning, verkstad, tvätthall, livsmedelsverksamhet etc.)

Nej Ja, ange varför

Finns det verksamheter på andra platser förutom huvudkontoret?

Nej                      Ja, ange adress, typ av lokal, ort

Beskriv vilka delar av verksamheten som ingår i miljödiplomeringen

Läs mer om miljödiplomering på www.miljodiplom.se.

www.miljodiplom.se
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Undertecknad godkänner miljöförvaltningens avgifter för miljödiplomering som står på sidan 3.

Undertecknad har tagit del av informationen om personuppgifter nedan och lämnar samtycke till 
behandling av sina personuppgifter

Ort och datum

Namnteckning, firmatecknare eller motsvarande Namnförtydligande

E-posta till: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Så hanterar vi personuppgifter för miljödiplomerade verksamheter
För att kunna hantera din anmälan om att bli miljödiplomerad måste miljöförvaltningen samla in och behandla 
dina personuppgifter. Du behöver lämna ditt samtycke till att förvaltningen får behandla personuppgifterna.

Miljöförvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom du har lämnat samtycke till 
behandlingen och den är nödvändig för att vi ska kunna miljödiplomera dig. Du kan när som helst återta ditt 
samtycke.

De handläggare och administrativ personal på förvaltningen som utför miljödiplomeringen har rätt att ta del av 
dina uppgifter.

Dina personuppgifter sparas till dess att du inte längre vill fortsätta vara miljödiplomerad av miljöförvaltningen. 
Uppgifterna hanteras därefter enligt de regler som gäller angående dokumenthanteringsplaner och gallrings-
beslut.

Personuppgifter som kommer in till miljöförvaltningen blir i regel allmänna handlingar. Därför får förvaltningen 
inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta dataskyddsombudet för mer information:  
dso@intraservice.goteborg.se

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som miljöförvaltningen behandlar. Du får även begära att 
felaktiga personuppgifter rättas. Vänd dig då till dataskyddskontakten: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och du kan även begära att dina uppgifter ska överlämnas till 
annan aktör som erbjuder miljöledningssystem.

Du kan klaga till datainspektionen om du anser att miljöförvaltningen hanterar dina personuppgifter på ett 
felaktigt sätt: datainspektionen@datainspektionen.se

mailto:dso@intraservice.goteborg.se
mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
mailto:datainspektionen@datainspektionen.se
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Behandling av personuppgifter 
Miljöförvaltningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett 
led i vår myndighetsutövning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra om det krävs enligt lag eller annan 
författning eller är nödvändigt för ärendets handläggning. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att personuppgifter 
behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer på goteborg.se/personuppgiftermiljoforvaltningen
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg 
Besöksadress: Karl Johansgatan 23 
Telefon: 031-365 00 00 
www.goteborg.se

Avgifter

Anmälningsavgift
Anmälan är bindande. Vi kommer fakturera anmälningsavgiften när anmälan kommit in till oss på miljöförvalt-
ningen.

Anmälningsavgift för miljödiplomering är en engångsavgift på 5 000 kr (exklusive moms). Avgiften täcker 
kostnader för handledningsmaterial och obligatorisk informationsträff för Göteborgsmetoden.  

Årsavgift

Från och med året efter att er anmälan kommit in till oss på miljöförvaltningen tar vi ut en årsavgift på 5 000 
kronor (exklusive moms). Årsavgiften faktureras i början av varje kalenderår och måste betalas oavsett om 
verksamheten har ett gällande miljödiplom eller inte. Det betyder att årsavgiften måste betalas även om:

• din verksamhet inte hunnit genomgå första revisionen när årsavgiften faktureras.
• din verksamhet inte förnyat miljödiplomeringen
• ni inte skriftigt meddelat att ni vill avsluta vårt samarbete och inte längre fortsätta med miljödiplomering

Årsavgiften är inte återbetalningsbar. Avgiften täcker kostnader för handledningsmaterial och deltagande vid 
informationsträffar för Göteborgsmetoden.

Vi fakturera årsavgiften löpande till dess att ni skriftligt meddelar oss att ni inte längre vill fortsätta med miljödip-
lomering. Uppsägningen skickas till miljodiplomering@miljo.goteborg.se.

Revisionsavgift

Inför varje revision får din verksamhet en offert på hur mycket revisionen kostar, en så kallad revisionsavgift. I 
revisionsavgiften ingår revision, revisionsrapport, diplom, licensavgift till Svensk Miljöbas samt marknadsföring 
via www.miljodiplom.se.

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201858161559605
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