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Anmälan om driftstörning - avvikelse

M10_uppdaterad_20210519

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Vid ett akut utsläpp eller olycka ska Räddningstjänsten kontaktas i första hand.
Vid utsläpp eller olycka som kan påverka kommunens dricksvatten, dagvatten eller spillvatten: Kontakta VA-avdelningen på telefon 044-13 50 00.
Vid en driftstörning kontakta omedelbart berörd handläggare på miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Du kan också ringa medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.
Sker driftstörningen utanför kontorstid: kontakta Räddningstjänsten på telefon 044-20 04 00.

Verksamhet
Anläggning där driftstörningen har skett

Berörd del av anläggningen

Fastighet

Om det gäller en Sevesoanläggning, ange anläggningsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Om handläggare på miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontaktats I detta ärende, ange namn och eventuellt ärendenummer.

Beskrivning av driftstörning (bifoga separat dokument om textutrymmet inte räcker)
Datum och tidpunkt för när driftstörningen startade, alternativt när den upptäcktes (ange ungefärlig tid om du inte vet exakt klockslag)

Datum och tidpunkt för när driftstörningen upphörde (ange ungefärlig tid om du inte vet exakt klockslag)

Ange vad som har hänt (det går att välja flera alternativ)

Utsläpp av flytande kemikalier: ange kemikalie/produktnamn
Utsläpp av gasformiga kemikalier: ange kemikalie/produktnamn
Utsläpp av produkt: ange vilken produkt
Utsläpp av stoft

Utsläpp av avloppsvatten

Utsläpp av gödsel

Lukt

Brand

Annan typ av utsläpp: beskriv
Buller
Annat: beskriv
Vid utsläpp ange uppskattad mängd i volym eller vikt:

Vid utsläpp ange koncentration:

Vid utsläpp: ange om utsläppet skett till:

Mark

Luft

Ytvatten

Kommunalt avlopp:

spillvattennätet eller

dagvattennätet

Enskilt avlopp
Har VA-avdelningen kontaktats om utsläppet?

Utsläppet har skett till annat än ovan alternativ:
Beskriv driftstörning/tillbud/incident/avvikelse och orsak. (Bifoga bilagor tex foton, karta, ritning, säkerhetdatablad, analyser med mera)

Ja

Nej
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Konsekvenser av driftstörningen
Kan driftstörningen ha orsakat olägenhet för människors hälsa eller miljön (välj ett eller flera alternativ)

Påverkan på recipient (sjö, vattendrag, hav)

Luftförorening

Påverkan på grundvatten

Lukt

Påverkan på dricksvatten (enskild brunn eller vattentäkt)

Buller

Påverkan på bassängbadsvatten

Markförorening

Påverkan på reningsverk

Vet ej

Annan påverkan, beskriv:
Beskriv konsekvenserna som driftstörningen kan ha orsakat

Åtgärder
Beskriv den första insatsen för att begränsa risk för skada eller olägenhet på människors hälsa och miljön

Beskriv förslag till fortsatta eller planerade åtgärder (förebyggande eller korrigerande) inklusive tidsplan

Har driftstörningen inneburit eller kommer att innebära förändrade rutiner eller egenkontroll av verksamheten?

Ja

Nej

Om ja, beskriv:

Ansvarig för att åtgärderna blir genomförda (tex miljöansvarig, chef) förnamn och efternamn

Telefonnummer

E-post
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Övrig information

Bifoga bilagor till anmälan som tex foton, karta, ritning, säkerhetdatablad, analyser med mera
Om det finns risk för markförorening ska en anmälan göras enligt miljöbalkens 10 kapitel. Information och
blankett finns på www.kristianstad.se

Anmälan om driftstörning ska omgående skickas till tillsynsmyndigheten
Blanketten med bilagor ska i första hand skickas med e-post till: kommun@kristianstad.se
För snabbast förfarande använd e-tjänsten: https://etjanster.kristianstad.se/s/driftstorning

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan.
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra
av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

Anmälan skickas till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad
eller via e-post till kommun@kristianstad.se

