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Vid en driftstörning eller annan avvikelse som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller
miljön ska miljö- och byggnadsförvaltningen omgående informeras om händelsen. Du når oss
på telefon 0495-24 14 00 eller e-post miljo.bygg@hultsfred.se.
Uppgifter som du bör lämna i ett första skede:
• Kortfattad beskrivning av vad som har hänt
• Finns det en spridningsrisk?
• Har räddningstjänsten larmats?
• Är händelsen polisanmäld?
• Kontaktuppgifter
Du kan därefter använda denna blankett som underlag vid skriftlig redogörelse. Om inte utrymmet på blanketten räcker till ska du komplettera redogörelsen med bilagor.
Driftstörning
Överskridande av gränsvärde

Större störningar i processen

Överskridande av riktvärde

Brand eller rökutveckling

Okontrollerat utsläpp

Kontrollerat, planerat utsläpp

Onormalt buller

Annat:

För omgivningen synliga, onormala utsläpp som inte nödvändigtvis medför miljöpåverkan

Verksamhetsutövare
Företagsnamn

Personnummer eller organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

Kommun

Adress

Postadress

Kontaktperson

Berörd avdelning

E-post

Telefon

När skedde störningen eller tillbudet?
Datum

Klockslag

Beskriv driftstörningen, tillbudet, incidenten eller avvikelsen
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Orsaken till driftstörningen, tillbudet, incidenten eller avvikelsen

Första insats (för att begränsa risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön)

Utförda åtgärder och förslag till åtgärder (förebyggande eller korrigerande)

När ska åtgärden vara genomförd?

Underskrift
Datum

Namnteckning

Ansvarig person

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred
miljo.bygg@hultsfred.se
0495-24 14 00
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din
anmälan om driftstörning och kunna utföra tillsyn av din verksamhet.
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Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation.
Uppgifterna kommer att bevaras.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

