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Anmälan om driftsstörning 
enligt egenkontrollförordningen 

 Överskridande av gränsvärde  Större störningar i processen 

 Okontrollerat utsläpp  Brand, rökutveckling 

 Onormalt buller  Kontrollerat, planerat överutsläpp 

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

 Annat, se nedan 

Namn/anmälare Fastighetsbeteckning 

Adress Organisationsnummer 

Postadress Kontaktperson 

Telefon (dagtid) Bransch/typ av verksamhet 

Mobil E-postadress

Driftsstörningen 
Datum och klockslag för störning/tillbud 

Beskrivning av driftstörning/tillbud/incident/avvikelse 

Orsak 

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

Förslag till åtgärd (förebyggande/korrigerande) 

När ska åtgärd vara genomförd? Ansvarig för att åtgärden blir gjord 

Företagsuppgifter



(2) 

De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med 
gällande dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende Du har rätt att kontakta miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, 
överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
551 89  Jönköping. miljo@jonkoping.se.  Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi behandlar 
dina personuppgifter på ett felaktigt sätt 

Underskrift 

………………………………………….. ………………………………………………… 
Underskrift Ort och datum  

Skicka ifylld blankett till 
Miljö- och hälsoskyddskontoret 
551 89  Jönköping 
e-post: miljo@jonkoping.se

………………………………………………….            
Namnförtydligande 
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