Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm

Anmälan om driftstörning - avvikelse

Tel: 0485 - 880 00
Telefon/Besökstid vardagar 8.00–16.00

Anmälan avser
Överskridande av gränsvärde

Kontrollerat, planerat överutsläpp

Onormalt buller

Okontrollerat utsläpp

Större störningar i processen

För omgivningen synliga, onormala utsläpp som inte behöver leda till
miljöpåverkan

Breddning av avloppsvatten
Annat:
Brand, rökutveckling

Verksamhet
Verksamhetsutövare

Datum och klockslag för driftstörning

Fastighet

Mobiltelefon

Kontaktperson

E-post

Driftstörning och åtgärd
Beskriv driftstörning / avvikelse / tillbud / olycka

Orsak

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

Förslag till åtgärd (förebyggande / korrigerande)

När ska åtgärden vara genomförd?

Vem är ansvarig för genomförande av åtgärd?

Vid allvarlig olycka/driftstörning - larma Räddningstjänten på telnr 112
Rapportering av driftstörning till miljöenheten (tillsynsmyndigheten) ska ske så snart som möjligt, antingen
direkt till berörd handläggare eller via kommunens växel 0485 – 880 00.
Det är viktigt att miljöenheten informeras så snart som möjligt eftersom skyddsåtgärder kan behöva vidtas
direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.
Om driftstörningen sker under natt eller helg skicka in anmälan med e-post till mobn@borgholm.se.
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Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av
felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
Underskrift
Namn

Datum

Underskrift
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