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☐ Överskridande av gränsvärde

☐ Större störningar i processen

☐ Okontrollerat utsläpp

☐ Brand, rökutveckling

☐ Onormalt buller

☐ Kontrollerat, planerat överutsläpp

☐ Överskridande av riktvärde

☐ För omgivningen synliga, onormala

☐ Annat, se nedan

utsläpp som inte behöver leda till
miljöpåverkan

Verksamhet
Verksamhetsutövare

Anläggningsnummer

Berörd avdelning

Fastighet

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Beskrivning av driftstörning och åtgärd
Datum för driftstörning (skriv gärna in klockslag)
Beskriv driftstörning/tillbud/incident/avvikelse

Orsak

BLE 064 2018-06-29

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

Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Faxnummer
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Förslag till åtgärd (förebyggande/korrigerande)

När ska åtgärden vara genomförd?

Ansvarig för att åtgärden blir gjord

Om det finns risk för markförorening ska en anmälan göras enligt miljöbalkens 10 kapitel.
Beställ eller ladda ner blankett för "Anmälan om avhjälpande åtgärd" på hemsidan.
Rapportering om en störning ska ske omedelbart till berörd handläggare eller via telefon
0413-280 00.
Skicka in med e-post om störningen sker under natt eller helg.
Skicka in blanketten så fort som möjligt i samband med störningen.
Anmälan skickas med e-post till: miljo-byggnadsnamnd@hoor.se
Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

BLE 064 2018-06-29

Hantering av personuppgifter
Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid
handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas vid behov ditt personnummer
och andra kontaktuppgifter i kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera
dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Personuppgiftsansvarig nämnd är miljö- och byggnadsnämnden.
Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter
behandlas. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du
önskar mer information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du
når vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se.

