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Information om
driftstörning

Vid en driftstörning eller annan avvikelse som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön ska miljökontoret omgående
informeras om händelsen,
Tel 0142-85000, e-post miljo@mjolby.se
Uppgifter som bör lämnas i ett första skede:
– Kortfattad beskrivning av vad som hänt?
– Föreligger spridningsrisk?
– Har räddningstjänsten larmats?
– Är händelsen polisanmäls?
– Kontaktuppgifter.

Denna blankett kan därefter användas som underlag vid skriftlig redogörelse. Om inte utrymmet på blanketten räcker till
kompletteras redogörelsen lämpligen 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 ej nödvändigtvis medför miljöpåverkan.

Verksamhetsutövare
Företagsnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

Kommun

Adress

Postadress

Kontaktperson

Berörd avdelning

E-post

Telefon

När skedde störningen/tillbudet?
Datum

Klockslag

Beskrivning av driftstörning/tillbud/incident/avvikelse

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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Orsaken till driftstörning/tillbud/incident/avvikelse

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

Utförda åtgärder samt förslag till åtgärder (förebyggande/korrigerande)

När ska åtgärden vara genomförd?

Ansvarig person

Namnförteckning
Ort och datum
Namnförteckning

Namnförtydligande
Uppdaterad 2021-01-01 Miljökontoret

För mer information eller för rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN –
MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga kontaktuppgifter.
Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens myndighetsutövning. Det innebär att dina
uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, uppgifterna överförs
inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. Miljönämnden
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut information om
de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina
uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se

