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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se. 
Verksamhet 
Verksamhetsansvarig Organisationsnummer 

Telefon E-post

Godkänner ni kommunikation och beslut via e-post? 
 Ja  Nej 

Adress Postnummer och ort 

Namn på lokal eller anläggning Telefon 

Adress Postadress 

Enhetschef eller kontaktperson Telefon 

Tidigare verksamhetsansvarig Telefon 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Telefon 

Beskriv driftstörningen eller olyckan och hur den kan komma eller kommer att påverka miljö och 
hälsa samt under hur lång tid 

Beskriv planerade undersökningar eller mätningar 
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Beskriv planerade åtgärder 
Beskriv vilka åtgärder du planerar att utföra för att åtgärda problemet. Du ska också beskriva vilka tillfälliga åtgärder du har gjort 
för att minska risken att människor eller miljö utsätts för olägenheter under tiden som driftstörningen pågår. Det kan till exempel 
vara hur du tänker lösa ventilationen för lokaler där ett byte av ventilationsaggregat ska ske. 

Planerat startdatum för åtgärder: Planerat slutdatum för åtgärder: 

Att bifoga 

 Dokumenterade resultat på mätningar eller undersökningar 

 Eventuell särskild upprättad åtgärdsplan 

Underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Information 
Som verksamhetsutövare ska du fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna 
med verksamheten ut miljö- och hälsosynpunkt. Resultatet från undersökningar och bedöm-
ningar ska du dokumentera. Om det inträffar en driftstörning eller någon liknande händelse i 
verksamheten som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön måste du som verk-
samhetsutövare meddela detta för miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Exempel på driftstörning eller olycka: 
• Fukt- och mögelskador
• Strömavbrott
• Brand
• Temperaturproblem (luft, golv och vatten)
• Ventilationsproblem
• Buller
• Skadedjur
• Smitta
• Läckage från cistern
• Läckage av kemikalier
• Underhållsarbete på lokal eller fasta installationer (till exempel stambyte, underhåll av

ventilationssystem eller ytskikt)
• Brister i städning eller storstädning
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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 
underrättelse om driftstörning och utföra tillsyn av din verksamhet.  
 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myn-
dighetsutövning.  
 
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 eventu-
ella 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 Datainspektion-
en/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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